
 

MASAKROHET ME THIKE 
I RIU PER NJE KARIKUES

(Në foto) Viktima, Marvi Mihali. Autori i vrasjes, Eugen Bitraj
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LIBRI 

Lista emërore e 
“begsave” që 
studiuan nga

1945 më 1962

Publikohet lista e plotë e përfituesve 

Përfi tuesit kanë qenë në proces Përfi tuesit kanë qenë në proces 
nga viti 2014 deri në vitin 2017 nga viti 2014 deri në vitin 2017 

Fitojnë gjyqin
me ATP, marrin
kompensimin 
170 pronarë

Agjencia e Trajtimit të Pronave publikon listën me 170 
vendime gjyqësore të formës së prerë ku pronarët 

kanë fi tuar të drejtën mbi pronën e tyre. ATP-ja ka fi rmo-
sur ekzekutimin e vendimeve që datojnë nga...
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MESAZHI I VUÇIÇ

PAS ZGJEDHJEVE

NGJARJA NE VLORE

Siguria, Meta
takon krerët e
Inteligjencës 
së SHBA-ve

Demokratët nisin 
ndryshimet në 

shtator, emrat e 
rinj të drejtuesve

Vrasja e “Renit”,
dëshmitari: Nuk
mbaj mend asgjë 

çfarë ndodhi

Nga ORNELA MANJANI

Nga DASHNOR KALOÇI

Kryeredaktor: Erl MURATI
Zv/kryeredaktor: Rezarta DELISULA    

Tel:(04)2359-104, Fax:(04) 2359-116  E-mail:gazetashqiptare@hotmail.com
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Nuk është fjala për muajin ku sapo 
hymë, por për gushtin në retro-

spektivë në të dyja sistemet politike, 
atë lindor dhe perëndimor. Gushti në 
perëndim ka qenë...

Nga DR. JORGJI KOTE

Një rast i pazakontë. 18 vjet pas 
pushtimit ushtarak të Kosovës dhe 

luftës së përgjakshme të ushtrisë serbe, 
Presidenti serb, Aleksandar Vuçiç, i 
fton qytetarët e vet...

Opinioni
 Ditësi Nga SULEJMAN MATO

Opinioni
 Ditësi

ARRESTOHET AUTORI EUGEN BITRAJ E 3 BASHKEPUNETORET. U KONFLIKTUA ME KUSHERIRIN 

Vijon në faqen 21

Vuçiç hap një kapitull të ri: Pro 
dhe kundra njohjes së Kosovës 

Marvi Mihali, fëmija i vetëm rekordmenit Pavllo Mihali. Flasin Arben 
Malaj dhe zëvendëskryetari i LRI, Klevi Pojana: Si e njohim djalin 

Dossier gushti: Puçe, 
pushime dhe pushtime
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ume, konferenca e kongrese 
të ndryshme shkrimtarësh, 
ku mblidheshin e takoheshin 
emra të njohur të letrave nga 
e gjithë bota. Një nga këto 
ftesa është edhe kjo që po 
publikojmë në këtë pjesë të 
librit, ku kryetari i P.E.N. Klu-
bit francez, Rene Taverinier...

EKSKLUZIVE/ Publikohet korrespondenca e Agollit në 1981, zv.ministri i Jashtëm, Nushi pengon vajtjen e Kadaresë në Lion e Paris 

Ministria e Jashtme: Kadareja të mos anëtarësohet në P.E.N-Klub 

Në faqet 10-11

Nusja e Jozit
‘çmend’ mediat e
huaja. Flet “kreu

i Tatimeve” 
Suplement

“SUMMER PAGES”

Fama e madhe që gëzonte 
në botë dhe kryesisht në 

qarqet frankofone shkrim-
tari i njohur shqiptar Ismail 
Kadare që në fi llimin e viteve 
‘70, bënte që në adresë të tij të 
vinin mjaft ftesa, që ai të mer-
rte pjesë në takime, simpozi-

“Mendojmë se Kadareja duhet të shkojë atje për të mbrojtur edhe Kosovën”

EKSKLUZIVE
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SITUATA POLITIKE
REAGIMET

Edi Paloka mund të drejtojë sërish grupin e ri parlamentar

Aksioni opozitar, PD nis ristrukturimin
në shtator, emrat e rinj të drejtuesve
Tritan Shehu, kandidat i mundshëm për nënkryetar

SEKRETARI I
PËRGJITHSHËM
Edhe pse ka edhe 1
vit mandat në Partinë
Demokratike flitet për
emra që aspirojnë
postin e sekretarit të
përgjithshëm, një
pozicion tejet i
rëndësishëm për sa i
përket organizimit të
partisë dhe aksioneve
të saj brenda apo
jashtë Parlamentit.
Ervin Salianji dhe
Gent Strazimiri flitet
se janë dy emrat që
mund të
kandidojnë për
këtë pozicion.

ERVIN SALIANJI
"Paraja është zoti i tyre! Rilindja e turpëroi veten
duke treguar përbuzje për të gjitha virtytet, njollosi
me të gjitha veset qeverisjen në 4 vjet. Po njësoj po
vazhdon me avazin e vjetër dhe në mandatin e ri,
me të njëjtën gjuhë përçarëse dhe urrejtjeje, me të
njëjtin stil të blerjes së kujtdo! Po ble dhe po bën
bashkë një bandë mjerane mercenarësh", tha dje
deputeti i PD, për largimet nga LSI drejt PS-së.



Deputeti kritik kërkon largimin e ministrave teknikë

Astrit Patozi: Qëkur LSI
qenka bërë model për PD?!

Kryetari i Partisë
Demokratike, Lulzim
Basha, pas rizgjedhjes

në krye të partisë pritet që të
nisë diskutimin për drejtues-
it që do të mbajnë postet kyçe
në parti, por edhe në grupin
parlamentar të opozitës. Në
shtator, kur edhe do të fillojë
punën parlamenti i ri, e opozi-
ta aksionin e saj, duhet që
kreu demokrat t'i ketë vendo-
sur tashmë emrat e drej-
tuesve. Ndërkohë, pritet që në
shtator PD të përfshihet në
një proces të thellë analize për
zgjedhjet e 25 qershorit, së
bashku me të cilën do të bëhet
edhe ky strukturim i ri i
opozitës. Nëntori i vitit 2018
është muaj ku i përfundon
mandati pothuajse të gjithë
kupolës drejtuese në qendër,
duke nisur nga dy nënkry-
etarët Edi Paloka dhe Ed-
mond Spaho, sekretari i
Përgjithshëm Arben Ristani
apo sekretari organizativ,
Enno Bozdo. Po në atë kohë
u përfundon mandati edhe
drejtuesve të departament-
eve dhe sekretariateve. Por
edhe pse ende nuk ka një ven-
dim në qoftë se Partia
Demokratike do të përfshihet
në një proces zgjedhjesh për
anëtarët dhe drejtuesit e
strukturave në qendër, në
selinë blu qarkullojnë emrat
e parë të aspirantëve për këto
poste, por edhe postet e tjera
si shkak i konfigurimit të
grupit të ri parlamentar. Për
kryetar të grupit parlamen-
tar në selinë blu flitet emri i
Edi Palokës, Grida Dumës
dhe Edmond Spahos. Por, Pal-
oka shihet si emri më i mund-
shëm, duke u konfirmohet
për një mandat të dytë si drej-
tues i deputetëve të Partisë
Demokratike, citon "Ora
News". Edhe pse ka edhe 1 vit
mandat në Partinë Demokra-
tike, flitet edhe për emra që
aspirojnë postin e Sekretar-
it të Përgjithshëm, një pozi-
cion tejet i rëndësishëm për
sa i përket organizimit të
partisë dhe aksioneve të saj
brenda apo jashtë Parla-
mentit. Ervin Salianji dhe
Gent Strazimiri flitet se janë
dy emrat që mund të kandi-
dojnë për këtë pozicion. Si
shkak riorganizimit dhe fu-
tjes në një proces zgjedhjesh
në Partinë Demokratike, va-

kante  mbeten edhe vendi i dy
nënkryetarëve, post të cilin
aktualisht e mbajnë Edi Pal-
oka dhe Edmond Spaho. Em-
rat e përfolur si kandidat të
mundshëm në postin e
nënkryetarit është ai i ish-
kryetarit Tritan Shehu, i cili

u zgjodh deputet në zgjedhjet
e 25 qershorit, por edhe emri i
Aldo Bumçit. Po ashtu, në
selinë blu po diskutohet
mundësia që analiza për
zgjedhjet e 25 qershorit të
kalojë përmes një faze
zgjedhjesh që lënë të kupto-

het se edhe pse në bazë të
statutit nuk e kanë kon-
sumuar mandatin atyre do
t'iu ndërpritet, e këtu mund
të flitet edhe për anëtarët e
rinj të Këshillit Kombëtar, por
edhe drejtuesit e departa-
menteve dhe sekretariateve.

Futja në një proces të mund-
shëm zgjedhor do të sillte
edhe një konfigurim të ri në
kryesinë e kësaj force poli-
tike, e cila me statutin aktu-
al përbëhet nga 47 anëtarë.
Por, edhe pse zyrtarët aktual
kërkojnë ndryshime rrënjë-

Kreu i Bashkisë së Ka
mzës, Xhelal Mziu iu

kundërpërgjigj dje sul-
meve të dhëndrit të ish-
kryeministrit Berisha,
Jamarbër Malltezi pas dj-
egies së plehrave të Kamëz.
"Nuk merrem me re-
agimet, për mua mbetet
prioritet zgjidhja. Zjar-
rvënia, problem shumë
shqetësues, qytetarët më
mirëkuptojnë. Njerëz që
nuk kanë lidhje me qyte-
tin nuk më preokupojnë.
Shpresojmë të marrim li-
cencimin për dy ditë për
Valiasin dhe atje do të fil-
lojmë depozitimin", thek-
soi Mziu gjatë një interv-
iste për "News 24". Ai tha
se po shikohen një sërë
mundësish për zgjidhjen e

Deputeti kritik në PD, Astrit Patozi, i sugjeroi dje kry
etarit të partisë, Lulzim Basha që të mos krahasohet

me LSI-në dhe të tërheqë ministrat teknikë. "Shumica e
demokratëve janë të mërzitur me mbijetesën e sforcuar
të ministrave teknikë në qeverinë e Edi Ramës, ndonëse
zgjedhjet kanë më shumë se një muaj që kanë mbaru-
ar", u shpreh dje Patozi. Pasi përmendi çfarë hidhet si
tezë për të justifikuar qëndrimin e tyre ende në qeveri,
Patozi shprehet se, "ka edhe një pretendim tjetër, sipas
të cilit edhe ministrat e LSI-së nuk po ikin, ndaj nuk ka
arsye përse të nxitojnë këta tanët. Pyetja e parë që të
vjen ndërmend është se kur na qenka shndërruar LSI-
ja në një model që duhet ndjekur për Partinë Demokra-
tike? Por, më e rëndësishmja, duam apo nuk duam ne,
ministrat e Ilir Metës në qeverinë e Edi Ramës kanë
status tjetër. Jo thjesht se nuk janë teknikë, si këta
tanët. Por se janë në vijim të një marrëveshjeje 4-vjeçare,
e cila skadon në shtator. Të mos harrojmë se vetëm një
muaj e gjysmë më parë LSI ishte ende mazhorancë. Në
opozitë e nxori marrëveshja e 18 majit, kur ajo u zbat-
ua përpikmërisht më 25 qershor", tha Patozi. Sipas tij,
"ngrirja" e ministrave teknikë në kabinetin e Edi Ramës
do të jetë një tjetër rekord negativ në CV-në e sfilitur
politike të Lulzim Bashës".

Kreu i Bashkisë së Kamzës: Po punojmë për pastrimin

Akuzat e Malltezit, Mziu: Njerëz që
s'kanë lidhje me qytetin s'më shqetësojnë

situatës deri tek krijimi i një
landfilli. "Problem është mar-
rja nga terreni dhe vendde-
pozitimi, por problem krye-
sor mbetet djegia e tyre. Edhe
në Kamëz djegia ka impakt
negativ. Sot banorët nuk pro-
testuan, pasi përveç takimit të
djeshëm, kam pasur kontakte
të vazhdueshme me qytetarët
që preken nga djegia e landfil-

lit. U kam treguar zgjidhjen
dhe problemin", u shpreh
Mziu. "Kemi parashikuar në
planin urbanistik të përgat-
itur në këshill për licencën
për depozitimin në zonën e
Valiasit. Në janar të këtij viti
u refuzuam. Por ne bëmë
sërish një aplikim të ri në
Ministrinë e Mjedisit dhe
shpresojmë se do të mirato-
het. Ka 10 ditë që po puno-
het 24 orë për pastrimin në
kushte emergjente, pasi
nuk kemi vend depozitimi
dhe në këto kushte po pas-
trojmë qytetin në zonat e
brendshme gjatë ditës dhe
gjatë natës i transpor-
tojmë mbetjet. Akset krye-
sore janë të tejmbushura",
deklaroi Mziu, raporton
"BalkanWeb".

sore në statut, ende nuk di-
het në qoftë se e gjithë kjo pe-
riudhë ristrukturimi në
qendër, do të zhvillohet
paralelisht edhe me ndry-
shimin në ligjin themelor
mbi të cilin funksionon Par-
tia Demokratike.

Gjatë një seance
parlamentare
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Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Evropës uron Metën: Mbështetje për integrimin në BE

Siguria, Meta takon zyrtarët e Inteligjencës të SHBA
Mesazhi i Vuçiç: Marrëdhëniet do të zhvillohen në interesin më të mirë

KABINETI
Presidenti Meta
ka vendosur që të
mbajë në
kabinetin e tij
njërin prej
këshilltarëve të
paraardhësit
Nishani. Bëhet
fjalë për Flamur
Gashin, i cili
është këshilltar
për rajonin në
Presidencë.
Ndërkohë ka
emëruar shef të
kabinetit të tij
Arben Cicin, të
cilin e mori që
nga Kuvendi.

URIMI I VUÇIÇ
"Jam i bindur se
marrëdhëniet
dypalëshe të
Serbisë dhe
Shqipërisë do të
vazhdojnë të
zhvillohen në të
gjitha drejtimet e
bashkëpunimit
tonë, në interesin
më të mirë
reciprok të
qytetarëve tanë",
shprehet Vuçiç, në
një mesazh urimi
që i ka dërguar
dje, kreut të shtetit
shqiptar, të
sapozgjedhur.

SHPALLJE ANKANDI
Shoqëria përmbarimore gjyqësore private “ARB” Sh.p.k., zhvillon Ankandin e Dytë për shitjen e
kuotave të debitorëve në pasurinë e luajtshme, Shoqëria “COMPROSER” Sh.p.k., me NUIS (NIPT)
K72405007A me adresë në: Rruga “Nikolla Lena”, Nr. 134, Tiranë, në pronësi të debitorëve Suzana
Mufit (Myfit) Shota dhe Mark Gjergj Shota, respektivisht Suzana Mufit (Myfit) Shota ortake me 80% të
kapitalit në shoqërinë “COMPROSER” Sh.p.k., dhe Mark Gjergj Shota ortak me 20%, të kapitalit në
shoqërinë “COMPROSER” Sh.p.k. Çmimi fillestar me të cilin fillon ankandi i dytë është 12,814,542.72
(dymbëdhjetë milion e tetëqind e katërmbëdhjetë mijë e pesëqind e dyzet e dy pikë shtatëdhjetë e dy) Lekë.
Ankandi do të zhvillohet datë 02.08.2017, Ora 16:00, në adresën: Qendra e Zhvillimit të Ankandeve
Publike Përmbarimore (“QZHAPP”), me adresë në: Rruga “Nikolla Jorga”, Ndërtesa Nr. 9, Kati 2,
pranë Dhomës Kombëtare të Përmbaruesve Gjyqësorë Privatë, Tiranë. Për informacion të mëtejshëm
kontaktoni  me shoqërinë përmbarimore gjyqësore private “ARB” Sh.p.k., me adresë: Rruga “Fatmir
Haxhiu”, Pall.: 21, Shk.: 3, Ap.: 3, Tiranë; tel: 042 252888; ose në adresën e email-it: info@arb.al

Njoftim për shitje me ankand
Sh “Power & Justice” (P&J) sh.p.k do të zhvillojë ankandin e dyte për pasurinë e debitorit
H Sallaku
·  “Truall + ndertese “ me numur pasurie 222/49, Vol. 4, Fq. 201 ZK 1170, me sipërfaqe totale 3,808
m2 dhe 800 m2 është ndërtesësi njesi  (400 janë të rregjistruara në Hipotekë dhe 400 janë të pa
rregjistruara ) e ndodhur në Bërzhit, Tiranë.
Ankandi. i pasurisë fillon me çmimin fillestar në masën 235.000 Euro
Ankandi qendron i hapur dhe do të zhvillohet në datë 21.08.2017  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.

Njoftim për shitje me ankand te dyte
Sh “Power & Justice” (P&J) sh.p.k do të zhvillojë ankandin e dyte për pasurinë e pale
debitore E. Malaj dhe palës hipotekuese S. Malaj.
·  “Apartament “ me numer pasurie 29/159+2-14, e ndodhur ne Lagjen “Partizani “ Vlore
e rregjistruar ne Z.V.R.P.P Vlorë, e ndodhur ne Z. Kadastrale Nr. 8603, volumi 42, faqe 23,.
Ankandi. i pasurisë fillon me çmimin e ri fillestar në masën prej 3.528.000 Lekë
Ankandi qendron i hapur dhe do të zhvillohet në datë  23.08.2017  në 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.

Zv.kryetari i LSI-së,
Luan Rama i kërkoi

dje, kryeministrit Edi
Rama të veprojë për të
vënë para drejtësisë 124
emrat që ai shpalli se i di-
sponon dhe që janë të
lidhur me kultivimin e
trafikimin e drogës në Sh-
qipëri. Zyrtari i LSI-së u
nis nga deklaratat e bëra
nga kreu i qeverisë dhe
ministri i Brendshëm një
ditë më parë. "Kryeminis-
tri e më pas edhe ministri
i Brendshëm, deklaruan
se disponojnë një listë me
124 emra të implikuarish
në veprimtarinë krimina-
le të kultivimit e trafikim-
it të drogës në Shqipëri!
Kaq nuk mjafton!", u
shpreh në një status në
"Facebook", Luan Rama.
"Si funksionarë të lartë të
shtetit ata duhet ta dinë
se e kanë për detyrë të ve-
projnë në zbatim të ligjit,
duke kryer si hap të parë
dërgimin e listës së emrave
dhe të të gjitha të dhënave

që kanë në Prokurori!", thek-
soi Luan Rama. "Ndërkaq,
Prokuroria, nëse nuk e ka
bërë, duhet të nisë men-
jëherë procedurat që ligji e
detyron, për hetimin dhe

fillimin e çështjes penale për
emrat e listës që disponojnë
kryeministri dhe ministri i
Brendshëm! Shteti ka ligje
dhe funksionon për mes
zbatimit të ligjit", u shpreh

zv.kryetari i LSI-së. Një
ditë më parë, kryeministri
tha në mbledhjen e Task-
Forcës se "Policia e Shtetit
ka gjithë informacionin e
duhur. Kujtesa e Policisë
së Shtetit është mjaftuesh-
mërisht e pasur me emra,
me bëma, me lidhje, me
lëvizje të këtyre lloj mik-
robeve, që të bëjë të mun-
dur një operacion super të
suksesshëm në këtë
drejtim, për t'u dhënë një
mesazh shumë të qartë ko-
muniteteve, njerëzve të za-
konshëm, që koha kur sh-
teti ishte vetëm një alter-
nativë e sigurisë së tyre
dhe kur duhej ta kërko-
nin sigurinë, duke iu
paguar renta si biznese,
apo duke iu nënshtruar
këtyre elementëve, ka mar-
rë fund njëherë e përgjith-
monë".

Zv.kryetari i LSI-së reagon pas paralajmërimit të kryeministrit

Droga, Luan Rama: Rama të dërgojë
në prokurori emrat e trafikantëve

Presidenti i Republikës,
Ilir Meta u takua dje,
me një delegacion kon-

gresmenësh, anëtarë të Ko-
misionit të Përhershëm
Përzgjedhës të Dhomës së
Përfaqësuesve për In-
teligjencën të Shteteve të
Bashkuara të Amerikës
(HPSCI), të kryesuar nga
Devin Nunes. Sipas njoftim-
it për shtyp të Presidencës,
Meta dhe kongresmenët
amerikanë diskutuan dhe
ndanë pikëpamje të njëjta
mbi çështje të sigurisë rajo-
nale dhe globale, duke pasur
parasysh se Shqipëria,
përveçse një anëtare dhe
kontribuuese e NATO-s, ka
treguar e provuar se është
edhe një aleate besnike e Sh-
teteve të Bashkuara të
Amerikës në koalicionin
kundër terrorizmit dhe ek-
stremizmit ndërkombëtar. Po
dje, Presidenti i Republikës,
Ilir Meta priti në një takim
kortezie Kryetarin e Këshil-
lit Nacional Shqiptar të Lug-

inës së Preshevës, njëkohë-
sisht dhe Kryetar i Kuvendit
Komunal të Bujanovcit, zo-
tin Jonuz Musliu. Presiden-
ti Meta theksoi rëndësinë që
përfaqësuesit politikë dhe
qytetarët e Luginës së Pre-
shevës të jenë edhe më bash-
këpunues për interesat e tyre
kombëtare dhe mirëqenien e
shqiptarëve në Luginë.

Presidenti vuri në dukje
mbështetjen maksimale ndaj
trajtimit të këtyre kërkesave
në përputhje me standardet
më të përparuara ndërko-
mbëtare dhe demokratike
për pakicat, si dhe nënvizoi
se zgjidhja e tyre duhet të
realizohet në bashkëpunim
me institucionet shtetërore
të Serbisë. Ndër të tjera,

Kreu i Shtetit theksoi
rëndësinë e madhe që ka in-
tegrimi i shqiptarëve në të
gjitha nivelet e adminis-
tratës vendore dhe qen-
drore. Kjo gjë do të ishte një
ndihmesë e madhe për
zgjidhjen e problemeve të
shumta që kanë banorët e
Luginës, sidomos në arsim,
punësim, infrastrukturë

dhe shërbime ndaj qyteta-
rëve.
URIMETURIMETURIMETURIMETURIMET

Ndërkohë, urimet për
zgjedhjen në krye të shtetit
shqiptar vijuan edhe dje për
presidentin Meta. Sekretari
i Përgjithshëm i Këshillit të
Evropës, Thorbjorn Jag-
land në një mesazh të tij i
shkruan Kreut të Shtetit

shqiptar: "Dëshiroj të ofroj
përgëzimet e mia lidhur me
përurimin tuaj si President
i Republikës së Shqipërisë.
Ju uroj sinqerisht suksese
në marrjen përsipër të
përgjegjësive dhe detyrave
tuaja të rëndësishme". "Që
nga anëtarësimi i saj, Sh-
qipëria ka qenë gjithmonë
një mbështetëse e vazh-
dueshme e punës së Këshil-
lit të Evropës për të mbroj-
tur të drejtat e njeriut,
demokracinë dhe shtetin e
së drejtës në kontinentin
tonë. Dëshiroj të nënvizoj
gjithashtu faktin se organi-
zata jonë ka pasur gjith-
monë si qëllim të mbështesë
vendin tuaj në rrugëtimin e
tij drejt integrimit evropi-
an", e mbyll mesazhin e tij
Jagland. Ndërkohë, edhe
presidenti serb Vuçiç e uroi
dje presidentin Meta. "Jam i
bindur se marrëdhëniet dy-
palëshe të Serbisë dhe Sh-
qipërisë do të vazhdojnë të
zhvillohen në të gjitha drej-
timet e bashkëpunimit tonë,
në interesin më të mirë re-
ciprok të qytetarëve tanë",
shprehet Vuçiç.

Darina Tanushi

Presidenti i Republikës, Ilir Meta,
gjatë takimit të djeshëm me një
delegacion kongresmenësh

Zv.kryetari i LSI-së, Luan Rama
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QËLLIMI
Mike Pence është zyrtari më i lartë amerikan në
presidencën "Trump" që viziton Ballkanin. Rajoni
ka qenë vazhdimisht në vëmendjen e Shteteve të
Bashkuara, që kanë luajtur rol vendimtar në
zgjidhjen e krizave të zgjatura politike. Vizita merr
rendësi të veçantë, sidomos pas përpjekjeve të
Rusisë për të rritur ndikimin në rajon.



Ministri i Jashtëm serb shkruan në "Blic" pas deklaratave të presidentit Vuçiç

Dialogu me Kosovën, Daçiç: Zgjidhje pa gjakderdhje
"Mund të arrijnë një kompromis, status të veçantë për kishat dhe manastiret serbe"

"DALIM MË TË FORTË"

Sekretari i MPJ serbe: Është mirë
të flitet për dialog me Kosovën

DEKLARATA
E VUÇIÇ
"Ka ardhur koha
që ne si popull
të mos
veprojmë si
struci që fsheh
kokën nën rërë,
por të përpiqemi
të jemi të
vërtetë; të mos i
lejojmë vetes të
humbasim ose
t'i japim dikujt
atë që është e
jona, por,
gjithashtu, të
mos presim se
do të na bjerë
në dorë ajo çka
kemi humbur
prej kohësh", -
tha Vuçiç.

NJOFTIM SHITJE ME ANKAND
““PASURINË NR. 25/17, Z.K 1677, VOL. 2, FQ. 185, SIP. TOTALE 1.080 M2,
NGA TË CILAT, 500 M2 JANË SIP.TRUALLI, NDËRSA 334 M2 JANË NDËRTESË,
NË ADRESËN: FSHATI FUSH-MILOT, KURBIN, NË PRONËSI TË DEBITORIT
Z. ADMIR HALILI.

ÇMIMI 7.056.000 LEKË", Data e zhvillimit të ankandit do jetë 25.08.2017.

 ZYRA PERMBARIMORE GJYQESORE PRIVATE 'ILIA ELEZI'
Adresa: Blv. "Gjergj Fishta", Pallati "GORA", Kulla 1, Kati 2, Tirane.
Cel:0684026666 ; 0693262866

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E PËRMBARUESVE GJYQËSORË PRIVATË
SHOQËRIA PËRMBARIMORE  "EXECUTORES  LITIUM" (EXC LIT)  sh.p.k

Shoqëria Përmbarimore “Executores Litium “ sh.p.k
do të zhvillojë ankandin për pasurinë e paluajtshme  :

1-Arë me sipërfaqe 13,000 m2, ndodhur në Fushë-Prezë Tiranë,
regjistruar në Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme  Tiranë,
Zona kadastrale 1669, nr.pasurie 38/10, vol 5, faqe 202, pronë e
z.Behar Ibrahimi, z.Eduart Ibrahimi, z.Arben Ibrahimi, z.Flamur
Ibrahimi.
Cmimi  me te cilin do te filloje ankandi eshte ne vleren 156,000
euro

2- Arë me sipërfaqe 8,200 m2, ndodhur në Fushë-Prezë Tiranë,
regjistruar në Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme  Tiranë,
Zona kadastrale 1669, nr.pasurie 6/4, vol 4, faqe 34, pronë e z.Fatmir
Kaziu
Cmimi  me te cilin do te filloje ankandi eshte ne vleren 184,000
euro

Ankandi do të zhvillohet në datë  15.08.2017 ora 16:00, në zyrën
përmbarimore “Executores Litium” sh.p.k, me adresë Blv “Zhan Dark”,
Kulla 1 Teknoprojekt, shk 1, kati 4, ap 10, Tirane

Z ë v e n d ë s p r e s i d e n t i
amerikan Mike Pence

ka mbërritur në një vizitë
dyditore në Malin e Zi.
Pence u prit në aeroportin
e Podgoricës nga Kryemi-
nistri i Malit të Zi, Dushko
Markoviç. Sot pritet që ai
pritet të takojë edhe Presi-
dentin e Kosovës, Hashim
Thaçi dhe Kryeministrin e
Shqipërisë, Edi Rama. Taki-
mi zyrtar ndërmjet zëv-
endëspresidentit amerikan
dhe kryeministrit malazez
është planifikuar për të
mërkurën, kur do të zhvil-
lohet edhe Samiti i liderëve
të vendeve të rajonit në
kuadër të Kartës Ameri-
kane të Adriatikut. Tema e
këtij samiti do të jetë sig-
uria në rajon. Në këtë samit,
me ftesë të Kryeministrit të
Malit të Zi janë ftuar të
marrin pjesë Presidenti i

Karta e Adriatikut, liderët e rajonit marrin mbështetjen amerikane

Zv/presidenti amerikan në Mal
të Zi takon sot Ramën e Thaçin

Kosovës Hashim Thaçi,
kryeministri i Shqipërisë Edi
Rama, Kryeministri i Maqe-
donisë Zoran Zaev, kryemi-
nistri i Kroacisë Andrej Plen-
koviq, ai i Sllovenisë Miro-

slav Cerar, Kryeministrja e
Serbisë Ana Brnabiq si dhe
përfaqësuesi i këshillit min-
istror të Bosnjës e Herce-
govinës, Denis Zvizdiq. Nga
kabineti i Presidentit të Kos-

ovës Hashim Thaçi është
konfirmuar se gjatë qën-
drimit në Podgoricë, ai do të
takojë zëvendëspresidentin
Pence, raporton "REL". "Ky
takim do të zhvillohet në
Podgoricë, në kuadër të
takimit të Kartës së Adria-
tikut 'US-Adriatic Charter'
(Kartës SHBA-Adriatik), të
mërkurën më 2 gusht, dhe
organizohet nën patron-
azhin e Maqedonisë dhe
Malit të Zi", thuhet në
njoftimin nga kabineti i
Thaçit. Kroacia, Bosnja e
Hercegovina, Shqipëria,

Maqedonia dhe Mali i Zi janë
anëtare të Kartës së Adria-
tikut, ndërsa Kosova, Sllove-
nia dhe Serbia kanë statusin
e vëzhguesit. Pas samitit,
është paralajmëruar që zëv-
endëspresidenti Pence do të
takojë edhe liderët e vendeve
të rajonit. Më herët, nga Gje-
orgjia, zëvendëspresidenti
bëri të qartë se Uashingtoni
do të mbështesë aleatët e tij
besnikë në Europë. "Presi-

denti Trump më ka dërguar
në këtë turne me një mesazh
shumë të qartë për vendet
baltike, për popullin gje-
orgjian dhe më pas për Ma-
lin e Zi, se Shtetet e Bash-
kuara do të qëndrojnë
përkrah vendeve liridashëse
në botë. Dhe ashtu siç e ka
thënë presidenti, këtë do ta
bëjmë jo vetëm me fjalë, por
edhe me vepra", - u shpreh
Pence.

Ministri i Jashtëm
serb, Ivica Daçiç,
në një shkrim për

gazetën "Blic" ka deklaruar
se ndarja e Kosovës është
mënyra më e mirë për t'u
dhënë fund armiqësive mes
shqiptarëve dhe serbëve.
"Me ndarjen mund të zgjid-
het konflikti që vazhdon
prej dekadash lidhur me ish-
krahinën serbe të banuar
pothuajse vetëm nga sh-
qiptarët", ka shkruar Daçiç.

Daçiç e argumenton
hipotezën e tij me faktin që
në veri të Kosovës jeton një
"minoritet kompakt serb",
por edhe kjo zgjidhje sipas
tij e ka një efekt anësor. "Si-
pas ideve të mëparshme për
ndarjen, veriu i Kosovës
mund t'i bashkohet Serbisë.
Por në një rast të tillë pala
shqiptare do të shtrojë çësh-
tjen e rreth 100.000 sh-
qiptarëve në jug të Serbisë,
që mund të bashkohen me
Kosovën", ka nënvizuar
Daçiç. Në shkrimin e tij,
shefi i diplomacisë serbe
shprehet i vetëdijshëm për
faktin se Kosova është prej
më se 9 vitesh e pavarur dhe
e njohur nga 110 shtete. Ai
sqaron se, në Kosovë ndod-
hen shumë manastire mes-
jetare serbe dhe fushëbete-
ja, prandaj dhe Beogradi
deri tani ka dashur ta ketë
sërish këtë rajon. "Manas-
tireve historike serbe në
Kosovë, që ndodhen në listën
e UNESCO-s si trashëgimi e
kulturës botërore, në rast të
ndarjes mund t'u jepet një
status i veçantë autonomie",
ka shkruar Daçiç. Por nga
ana tjetër, ministri i Jash-
tëm i Serbisë, Ivica Daçiç ka
mbështetur thirrjen e presi-
dentit Aleksandër Vuçiç mbi
atë që kreu i shtetit e quajti
një 'dialog i brendshëm me

Kosovën', proces që sipas
tyre duhet të kryet në funk-
sion të gjetjes së një zgjidhje-
je përfundimtare. "Sh-
qiptarët dhe serbët mund të
arrijnë një zgjidhje ose një
kompromis të përhershëm
përmes caktimit të një sta-
tusi të veçantë për kishat
dhe manastiret tona, por
edhe me krijimin e komu-
nave me shumicë popullsie
serbe. Nëse kjo do të jetë e
pamundur apo e papran-
ueshme, unë nuk do të jem i
lumtur, por do të kontribuoj
për gjetjen e një zgjidhjeje
afatgjatë dhe të realizue-
shme". Më tej, Daçiç shpre-
het se trajtimi i çështjes së
Kosovës do të tregojë se sa
e maturuar është qeveria e
Beogradit. Ai shtoi se në
procesin për gjetjen e
zgjidhjes nuk duhet të ketë
gjakderdhje, ndërsa e cilë-
son diçka të tillë si vijë të
kuqe që nuk mund të kalo-

het. Një javë më parë, në një
tekst autorial për gazetën
"Blic", Vuçiç ka shkruar se
në Serbi duhet të fillojë një
dialog i brendshëm për Kos-
ovën dhe se Serbia duhet të
jetë realiste karshi zhvilli-
meve në Kosovë, dhe jo ta
fusë kokën në rënë si struci.
Vuçiç mendon se "Kosova
është në thelb problemi ynë
më i rëndë, ndaj është e
nevojshme, si kurrë më parë,
që të gjithë së bashku të gje-
jmë një përgjigje. Një
përgjigje që do të jetë e qën-
drueshme, që përjashton
konfliktin si opsion, një

përgjigje e cila të gjithëve në
rajon do t'u sillte leverdi".
"Është lehtë të thuhet: shko-
ni e luftoni në Kosovë! Mirë-
po, kjo mënyrë e të mend-
uarit na ka dërguar gjith-
monë në luftë. Unë dua një
rrugë të re për Serbinë. Dua
që të hap diskutime të drej-
ta dhe korrekte për
zgjidhjen e konfliktit të Ko-
sovës. Edhe nëse serbët nuk
janë ende gati, unë nuk do
të dorëzohem. Ky debat do të
ketë efekte shëruese për të
gjithë ne edhe nëse arrijmë
apo jo rezultat të mirë", - ka
thënë Vuçiç për "Blic".

Sekretari i Përgjithshëm i Ministrisë së Punëve të Jas
htme të Serbisë, Veljko Odaloviç ka përshëndetur

ftesën e presidentit serb Aleksandar Vuçiç për dialog të
brendshëm rreth Kos-
ovës. Sipas tij, është
mirë që të diskutohet për
këtë temë me sa më
shumë aktorë të skenës
publike dhe të flitet lir-
isht pa asnjë para-
gjykim, transmeton
"Klan Kosova". "Është
mirë që një nismë e tillë
ka nisur, është mirë të
flitet me guxim në lidhje
me këtë temë në këtë
mënyrë dhe unë besoj se
nga e gjitha kjo Serbia
do të dalë më e fortë, me propozime konkrete dhe
zgjidhje", - tha ai për Radio Televizionin e Serbisë. Pas
shkrimit të botuar në "Blic" nga presidenti serb Vuçiç,
ka filluar të diskutohet më gjerë tema e një dialogu in-
tensiv me Kosovën.

Ministri i Jashtëm serb,
Ivica Daçiç

Zëvendëspresidenti
amerikan, Mike Pence
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Arrestohet autori Eugen Bitraj dhe 3 bashkëpunëtorët. Policia: Viktima u konfliktua me kushëririn e vrasësit

Vritet për një telefon djali i rekordmenit shqiptar
22-vjeçari u godit me thikë pas sherrit për karikuesin e celularit

"Banaliteti po prodhon krime të frikshme"

Vrasja e të riut për një karikues,
kandidati i LSI-së: Si e njihja Marvin

PERSONAT E
ARRESTUAR

 Njoftim
Permbaruesi gjyqesore Genti Bushati nxjerr per shitje ne ankand pasurine  :
 “ Apartament me sip 48 m2  me nr pasurie 1/532+2-14 , Volumi 4 , Faqe 27 , ZK 8592
, me adrese :V Kushi , Rruga :R Tyli ,Pallati 888 ,Shkalla e 3 , kati i 5 ,Apart 14 Shkoder
Cmimi fillestare per shitjen ne ankand eshte ne masen 1,108,800  (Njemilione e njeqind
e tetemije e teteqind )  leke .
Shitja e pasurise do te behet ( zhvillohet ) me date  07.08.2017  ora 16.16 ne Zyren e
permbaruesit gjyqesore Genti Bushati me adrese Rruga Don Bosko, Perballe Gjykates se
rrethit Gjyqesore Shkoder. Personat e interesuar duhet te derdhin perpara fillimit te ankandit
10 % te vleres si garanci ne Banken BKT dega Shkoder  me nr llogarie 41064051, ose  ne
Tirana Bank me nr IBAN  AL74 2065 1017 0000 6003 1383 9100 .
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Tronditet Tirana. Një
22-vjeçar, student në
fakultetin e Drejtë-

sisë, është masakruar me
thika për një karikues ce-
lulari. Bëhet fjalë për Mar-
vi Mihalin, djalin e vetëm
të rekordmenit shqiptar
Pavllo Mihali. Ngjarja e
rëndë, e cila ka shokuar
mbarë opinionin publik,
ndodhi rreth orës 23:30 të
së hënës, pranë stadiumit
"Selman Stërmasi". Burime
zyrtare nga policia e
kryeqytetit dje bënë me
dije se i riu është goditur
për vdekje pas një konflik-
ti banal me disa të rinj.
Fillimisht, Marvi Mihali ka
mbetur i plagosur rëndë,
ndaj është transportuar
drejt Spitalit të Traumës në
Tiranë. Por, fatkeqësisht
22-vjeçari nuk ka mundur
t'u mbijetojë plagëve, duke
humbur jetën tragjikisht.
Menjëherë në vendngjarje
kanë mbërritur blutë, të
cilët kanë nisur hetimet
për zbardhjen e plotë të
kësaj ngjarjeje. Sipas
hetuesve të çështjes, vik-
tima është konfliktuar
fillimisht me një 19-vjeçar
dhe më pas kanë ndërhyrë
kushëriri i këtij të fundit
dhe shokët e tij. Pas kry-
erjes së veprimeve heti-
more paraprake,  është
bërë e mundur identifiki-
mi dhe vënia në pranga e
autorëve të krimit.  Bu-
rimet nga policia deklaru-
an se është arrestuar au-
tori i dyshuar i vrasjes, 24-
vjeçari Eugen Bitraj, ban-
ues në Tiranë. Ndërkohë,
kanë përfunduar në pran-
ga edhe tre bashkëpunë-
torët e agresorit: Dejvi Bi-
traj, 19 vjeç si dhe Kridens
Alla e Marsel Alla, përkatë-
sisht 19 dhe 23 vjeç, banues
po në Tiranë. Katër të rin-
jtë akuzohen për veprën pe-
nale të "Vrasjes me dashje,
e kryer në bashkëpunim".
VRASJA

E pabesueshme, por
ndodh edhe kështu, të të
merret jeta për një telefon.
Mësohet se Marvi Mihali
kishte blerë një celular nga
Dejvi Bitraj. Sipas bluve,
celularit nuk i punonte
karikuesi si dhe disa ap-
likacione, ndaj 22-vjeçari i
ka thënë Bitrajt që t 'i
kthente paratë. Nga ana
tjetër, 19-vjeçari ka kundër-
shtuar duke thënë se tele-
fonin ia kishte shitur në
rregull. Por sherri me ado-
leshentin ka degjeneruar
deri në vrasje. Burimet e
mësipërme pohuan se në
ndihmë të Bitrajt ka sh-
kuar kushëriri i tij (djali i
xhaxhait), Eugeni së bash-
ku me shtetasit Kridens
Alla dhe Marsel Alla. Gjatë

konfliktit, 24-vjeçari Eugen
Bitraj ka nxjerrë thikën
dhe ka goditur disa herë në
trup Marvi Mihalin, i cili
për pasojë ka gjetur vde-
kjen në spital. Si rezultat i
reagimit të shpejtë të poli-
cisë, është bërë e mundur
zbardhja në kohë reale e

ngjarjes dhe arrestimi i të
gjithë personave të përf-
shirë në konflikt. Ndonëse
policia zbardhi brenda pak
orësh krimin e rëndë në
Tiranë që i kushtoi jetën 22-
vjeçarit Marvi Mihali,
arma e krimit ende nuk ësh-
të gjetur. Dyshohet se au-

tori i dyshuar, Eugen Bitraj
e hodhi thikën me të cilën
qëlloi mbi Marvi Mihalin
në lumin e Lanës. Efektivë
të shumtë të Policisë së Ti-
ranës janë vënë në kërkim
të thikës, e cila përbën
provën kryesore të krimit
që tronditi kryeqytetin.

1. Eugen Bitraj,
24 vjeç
(autori i vrasjes)

2. Dejvi Bitraj,
19 vjeç
(bashkëpunëtor)

3. Kridens Alla,
19 vjeç
(bashkëpunëtor)

4. Marsel Alla,
23 vjeç
(bashkëpunëtor)

TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Vrasja e të
riut Marvi Mihali për një
karikues celulari ka tron-
ditur miqtë dhe të afërmit
e tij. Lidhur me këtë ng-
jarje ka reaguar edhe kan-
didati për deputet i LSI-
së, Klevi Pojana, i cili me
anë të një postimi në "Fa-
cebook" ka rrëfyer miqës-
inë me adoleshentin e nd-
jerë, ndërsa shton se "je-
tojmë në një kohë kur
vlera e jetës është e papër-
fillshme dhe siguria në
nivele alarmante!"
REAGIMI I PLOTË:

"Ditën sot ma prishi
mbrëmja e djeshme! Po
krahasuar me mua është e
pallogaritshme humbja e
shokëve, miqve dhe famil-
jarëve të Marvit, që dje iu
mor jeta në mënyrën më
monstruoze! Me Marvin,
përveç moshës më lidhte
dhe shoqëria e përbashkët
e krijuar në gjimnazin
'Partizani', ku të dy kemi
qenë nxënës në klasa
paralele. I qetë, i qeshur
dhe me një pamje gjith-

monë pozitive, s'e mbaj mend
të jetë përfshirë ndonjëherë
në incidente apo probleme
në shkollë, ndaj ajo që ka
ndodhur dje, jo vetëm që
nuk më gjen një arsyetim në
kokë, por përkundrazi, më
shton akoma më shumë
mllefin e mërzinë për kohën
dhe shoqërinë ku jetojmë!
Një 22-vjeçar u vra, nga disa
të rinj që në rastin më të
mirë s'e dinë se çfarë kanë
bërë, për një karikues celu-
lari. Banaliteti dhe vulgari-
teti në një shoqëri në krizë
po prodhon krime të frik-
shme! Jetojmë në një kohë

kur vlera e jetës është e pa-
përfillshme dhe siguria në
nivele alarmante! Vrasësit
u kapën në kohë rekord!
Ky mund të jetë një justi-
fikim i mirë për një shtet
që s'i mbron dot qytetarët
e tij! Por pavarësisht këtij
aspekti, duhet thënë se faji
më i madh qëndron te ne,
te të gjithë ne që përbëjmë
shoqërinë shqiptare! Tek
edukimi i dobët i të rinjve
në familje dhe shkollë! Te
vlerësimi i antivlerë që i
kemi bërë materies! Te
mungesa e besimit dhe
mosnjohja e hyjnores! Të
gjithë ne sot jemi në krizë
dhe viktima të një shoqë-
rie të ndërtuar keq e të
sëmurë! Sa më shpejt të re-
agojmë dhe të mundë-
sojmë kurimin e saj, aq më
e bukur dhe më e mirë do
të jetë e nesërmja! E në
fund mund të themi se të
Zotit jemi dhe tek ai do të
kthehemi! Të qoftë i lehtë
dheu, Marvi! Zoti të përf-
shiftë në mëshirën dhe
mirësinë e tij!"

REAGIMI I KASTRO ZIZOS
TIRANË - Në lidhje me vrasjen tragjike të Marvi
Mihalit ka reaguar edhe këngëtari Kastro Zizo.
"E çfarë mund të them më shumë ndaj një brezi
kurvë që po rritet?! Një djalë që iku pa dalë
akoma në jetë… një familje e shuar shpirtërisht
nga disa "gango" që për të vënë emër janë të
gatshëm të vrasin! S'di kujt t'ia vë gishtin, por
jam aq i indinjuar saqë s'kam fjalë. U zgjova me
një lajm si ky dhe pyes veten thellë: Çfarë k****
bëj ende në këtë vend që për të 'mbijetuar'
duhet të mbaj thikë me vete se ndryshe
rrezikoj?! S'kam fjalë. Ngushëllime, familja",
shkruan Kastro Zizo në "Facebook".

VIKTIMA
22-vjeçari i vrarë Marvi Mihali ishte djali i vetëm i atletit të njohur shqiptar
Pavllo Mihali, i cili prej vitit 1983 mban rekordin në kërcimin me shkop
(5.21 metra). I riu Marvi Mihali u godit me thikë, ndërsa më pas ndërroi
jetë në spital, pasi nuk u mbijetoi plagëve të rënda që mori.

Vrasja e studentit të
Drejtësisë, Arben Malaj:

Me shpirt të vrarë
TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Pas vrasjes me thikë të 22-vjeçarit

Marvi Mihali, ka reaguar rektori i universitetit "Lu-
arasi", Arben Malaj. Përmes një postimi në rrjetin
social "Facebook", Malaj shprehet i tronditur për
vrasjen e studentit të fakultetit të Drejtësisë. Tek-
sa i shpreh ngushëllime familjes për ngjarjen e
rëndë, rektori Malaj thekson se stafi akademik dhe
studentët e "Luarasit" ndodhen pranë prindërve e
miqve të Marvit. "Të dashur kolegë, kemi marrë një
lajm tronditës. Dje është vrarë në mënyrë tragjike
studenti ynë i fakultetit të Drejtësisë, Marvi Miha-
li. Me shpirtin e vrarë nga ky lajm tronditës, stafi
akademik dhe studentët e 'Luarasit' ndodhemi sot
pranë prindërve, miqve dhe kolegëve të Marvit. Zoti
iu dhëntë forcë dhe kurajë prindërve të tij! U pre-
htë në paqe, Marvi ynë i dashur. Arbeni", shkruan
rektori i universitetit "Luarasi".

Viktima, Marvi Mihali

Autori i vrasjes, Eugen Bitraj

Klevi Pojana

Arben Malaj
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Policia: Personi që shoqëronte viktimën, në gjendje shoku, do pyetet sërish

Vrasja në atentat e Renato Omerit,
dëshmitari: Nuk mbaj mend asgjë

"Isha me të në tavolinë, gjithçka ndodhi shumë shpejt"

SHKURT
Abuzimi, shkarkohet

drejtori i Burgut
të Drenovës

TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Ministri i
Drejtësisë, Gazmend Bar-
dhi ka shkarkuar dje nga
detyra drejtorin e Burgut
të Drenovës, Robert Ko-
dra, me motivacionin e
keqmenaxhimit të insti-
tucionit dhe shkeljes së
rregullave mbi aplikimin
e lejeve shpërblyese ndaj
të dënuarve. "Nga heti-
mi administrativ i reali-
zuar nga strukturat
përgjegjëse ka rezultuar
se jemi përpara rastit të
shkeljes së ligjit  dhe
Rregullores së Përgjiths-
hme të Burgjeve, që ka
sjellë pasoja të rënda për
funksionimin normal të
institucionit, si dhe mu-
ngesës së informimit të
ministrit të Drejtësisë
për praktikat e lejeve
shpërblyese, brenda 5
ditëve nga dhënia e tyre,
siç parashikohet në aktet
ligjore dhe nënligjore në
fuqi", thuhet në njoftimin
e MD.

Tentoi të shuante
zjarrin në pyll, plagoset

punonjësi i bashkisë
POGRADEC POGRADEC POGRADEC POGRADEC POGRADEC - Një ng-

jarje e rëndë është regjis-
truar pasditen e djeshme
në fshatin Pojskë, ku një
punonjës i Bashkisë së Po-
gradecit ka mbetur i pla-
gosur nga shpërthimi i një
objekti në një masiv pyjor,
që ishte përfshirë nga zjar-
ri. Policia bëri me dije se
punonjësi i Bashkisë me
iniciale A.B., ishte duke
punuar për të shuar flakët
e zjarrit që kishin rënë në
shkurre. I ndikuar edhe
flakët, një objekt
shpërtheu, duke plagosur
në gjymtyrët e poshtme
punonjësin 57-vjeçar. Ai
është transportuar në spi-
talin e Pogradecit për t'u
mjekuar. Sakaq, policia ka
nisur hetimet për të për-
caktuar llojin e objektit që
shpërtheu.

Pezullimi i lundrimit pas vdekjes së turistes
ruse, "rebelohen" pronarët e mjeteve të ujit

Agresorët u kapën te "Mali i Robit"

Grabisnin pushuesit, përfundojnë
në pranga dy policët e rremë

Kontrolli, procedohen edhe 2 të tjerë

Kanabis në një lokal striptizmi,
prangosen 2 vajza e 31-vjeçari

SHKSHKSHKSHKSHKODËR ODËR ODËR ODËR ODËR - Policia e
Shkodrës ka gjetur një
sasi droge në një lokal
striptizmi në Velipojë,
ndërsa ka arrestuar një
31-vjeçar dhe dy vajza,
njëra prej të cilave 16
vjeçe. Sipas bluve, pas in-
formacioneve të siguru-
ara në rrugë operative, të
hënën u bë e mundur
vënia në pranga e shteta-
sve: Arben Ll., 31 vjeç,
njësia administrative Ze-
jmen, Lezhë; M.S., 19
vjeçe, banuese në Tiranë
dhe S.G. 16 vjeçe, banuese
në Lezhë. Arrestimi i tyre

u bë, pasi gjatë kontrollit të
ushtruar në një lokal strip-
tizmi, në Velipojë, sipër ba-
nakut të këtij lokali është
gjetur një dozë kanabis sa-
tiva. Gjithashtu, gjatë kon-
trollit të ushtruar te bane-
sa e shtetaseve S.G. dhe
M.S., është gjetur dhe
sekuestruar në cilësinë e
provës materiale një qese
plastike me 33.4 gr kanabis.
Materialet do t'i kalojnë për
hetime të mëtejshme
prokurorisë Shkodër, për
veprën penale "Prodhim
dhe shitje e narkotikëve, e
kryer në bashkëpunim".

Gjithashtu, dy ditë më parë
filloi procedimi penal në
gjendje të lirë për veprat
penale "Fshehje e të
ardhurave" dhe "Punësim i
paligjshëm", në ngarkim të
shtetasve: B.M., 46 vjeç,
banues në Shkodër dhe
K.P., 36 vjeç, banues në Ze-
jmen, Lezhë.               se se se se se.ni..ni..ni..ni..ni.

KAKAKAKAKAVVVVVAJË AJË AJË AJË AJË - Dy të rinj
nga Kavaja kanë përfun-
duar në pranga, pasi
hiqeshin si policë dhe
grabisnin pushuesit.
Bëhet fjalë për 30-
vjeçarin Fatjon Ahmetaj,
i dënuar më parë për
vjedhje, si dhe 26-
vjeçarin Er mir Boll-
moshi. Burime nga poli-
cia lokale bënë me dije se
këta persona u arrestuan
ditën e djeshme, gjatë
operacionit të koduar
"Polici i Rremë", pas in-
formacioneve të siguru-
ara në rrugë operative.

Sipas bluve, prangosja e
këtyre shtetasve u bë e
mundur, pasi më datë
30.07.2017, ata janë identi-
fikuar te "Mali i Robit" në
Golem, si punonjës policie
te shtetasit E.Gj., 17 vjeç
dhe E.H., 17 vjeç, të cilëve
iu kanë marrë çantat e
krahut dhe 3 telefona celu-
larë. "Jemi të policisë, do
ushtrojmë kontroll", kanë
thënë dy grabitësit.
Ndërkaq, policia ka sekues-
truar një dokument të
rremë me logon e Policisë së
Shtetit dhe 3 celularët. Ma-
terialet u referuan në

Prokurorinë e Rrethit
Gjyqësor Kavajë, në
ngarkim të shtetasve të më-
sipërm, për veprat penale:
"Vjedhje, e kryer në bash-
këpunim" dhe "Mbajtje pa
të drejtë e uniformës".
Pritet që gjykata të ven-
dosë masën e sigurisë ndaj
tyre.                                                                                                                                                  kl.ha.kl.ha.kl.ha.kl.ha.kl.ha.

VLORËVLORËVLORËVLORËVLORË

Mbetet në kufijtë e
misterit vrasja e
37-vjeçarit Renato

Omeri. Me gjithë hetimet in-
tensive, policia e Vlorës ende
nuk ka mundur të zbardhë
ngjarjen e rëndë që ndodhi
mbrëmjen e së dielës në një
lokal në zonën e Lungomar-
es. Pas atentatit mafioz që i
mori jetën babait të tre fëm-
ijëve, hetuesit e çështjes
nuk kanë mundur të marrin
një dëshmi të qartë të per-
sonit që ishte në shoqërinë
e Renato Omerit natën e
ekzekutimit të tij. Ai mëso-
het se ka marrëdhënie sho-
qërore me viktimën, por me
dëshminë e tij nuk i ka ndi-
hmuar hetuesit. Burime
nga blutë e qytetit bregdetar
bënë me dije se personi që
ishte në tavolinë me 37-
vjeçarin Renato Omeri ka
qenë në gjendje shoku në
momentin kur grupi heti-
mor ka shkuar për t'i marrë
deponimin. Dëshmitari oku-
lar i ngjarjes është shprehur
se nuk mban mend shumë
gjëra, pasi çdo gjë ka
ndodhur shumë shpejt. At-
entatori i është afruar ngad-
alë viktimës duke qëlluar 6
herë më pistoletë. Pas këtij

momenti, ekzekutori është
larguar nga tavolina e lokalit
ku ishin ulur të dy. Ndërkaq,
burimet e mësipërme po-
huan se personi që ishte në
shoqërinë e 37-vjeçarit
mbrëmjen e së dielës do të
merret sërish në pyetje për
të plotësuar dëshminë, pasi
konsiderohet një nga dësh-
mitarët kyç të ngjarjes që
tronditi banorët e Vlorës. Në
lidhje me ngjarjen në fjalë,
policia ka shoqëruar dhe
marrë në pyetje mbi 10 per-
sona, disa prej të cilëve me
precedent penalë.
ATENTATET

Burime pranë grupit he-
timor deklaruan se atentati
ku mbeti i vrarë Renato
Omeri, të cilët miqtë e thër-
risnin "Reni", ishte i treti që
organizohej ndaj tij. Mëso-
het se dy muaj më parë, 37-
vjeçari (njihej edhe me em-
rat Marjen Xhaferaj dhe
Alias Marjen Omeri) shpëtoi
në një tentativë për ta

eliminuar, në një kazino në
Vlorë. Por, ngjarja më e
bujshme, së cilës i mbijetoi
Omeri, është ajo e ndodhur
më 20 dhjetor të vitit 2015 në
afërsi të Torrës, përballë por-
tit të Durrësit. Në këtë ngjar-
je mbetën të vrarë shtetasit
Ervin Kodra dhe Endri

Çaushaj, nip i Renato Omer-
it. Burime konfidenciale nga
policia pohuan se shënjestër
e këtij atentati me dy vikti-
ma ka qenë pikërisht 37-
vjeçari, baba i tre fëmijëve.
Sipas këtyre burimeve, 28-
vjeçari Kodra, 25-vjeçari
Çaushaj (student i shkëlqy-

er) dhe Renato Omeri kanë
qenë në një lokal duke pirë
kafe. Në një moment, Çaush-
aj u ka thënë dy të tjerëve
se do të dilte të blinte cigare.
Ervin Kodra ka thënë se do
të dilte dhe ai që të blinte
diçka, por sapo kanë hipur
në makinën tip fuoristradë
(në pronësi të Kodrës), janë
qëlluar për vdekje me
breshëri automatiku. Në atë
kohë fati ka ndihmuar
Renato Omerin, i cili pas
kësaj ngjarjeje ruhej. Ai
bënte lëvizje të kufizuara,
pranë shtëpisë apo lokalit të
tij dhe gjatë gjithë kohës ish-
te i armatosur. Edhe
mbrëmjen e së dielës, 37-
vjeçari mbante një pistoletë
në brez. Ai nuk ka mundur
ta nxjerrë armën në momen-
tin kur u qëllua nga një per-
son ende i paidentifikuar. Kjo
është arma që policia e gjeti
afër trupit të tij, në lokalin
që ai kishte në zonën e Lun-
gomares.

DURRËS DURRËS DURRËS DURRËS DURRËS - Njëzet sub-
jekte që ushtrojnë veprim-
tarinë sezonale të sporteve
të ujit, që shërbejnë krye-
sisht për argëtimin e tur-
istëve në plazhin e Dur-
rësit, janë hedhur në pro-
testë. Shkak është bërë një
urdhër verbal i policisë
Kufitare, ku iu thuhet të
mos dalë në det asnjë mo-
tor uji, në të kundërt do të
gjobiten, ndërsa mjetet
motorike të ujit do iu
bllokohen. Urdhri për pe-
zullimin e lundrimit u dha

pas vdekjes së turistes 15-
vjeçare ruse në plazhin e
Ksamilit. Ndërkaq, kanë re-
aguar pronarët e mjeteve, të
cilët e konsiderojnë absurd
këtë urdhër të policisë Kufit-
are, për aq kohë sa kanë një
licencë nga Bashkia e Dur-
rësit. "Që prej 10 ditësh, poli-
cia Kufitare na ka pezulluar
aktivitetin. Ne kemi marrë

lejet përkatëse, i kanë stacio-
net e motorëve të ujit, por
nuk lejohemi të ushtrojmë
aktivitetin tonë. Dëmi që na
bëhet është shumë i madh", -
u shpreh dje njëri nga pr-
onarët. Ata kërkojnë me
ngulm anulimin e vendimit
dhe të nisë aktiviteti që iu ësh-
të bllokuar prej dy javësh. Në
plazhin e Durrësit deri në

Malin e Robit në Kavajë oper-
ojnë 10 subjekte të tilla që janë
licencuar për ushtrimin e ak-
tiviteteve me mjete motorike
për sporte ujore. Ata ngrenë
shqetësimin se kanë bërë in-
vestime të mëdha për këtë
qëllim, ndërkohë që mbahen
të bllokuar pa asnjë shkak në
një kohë që gjendemi në kul-
min e sezonit turistik. kl.ha.kl.ha.kl.ha.kl.ha.kl.ha.

 Viktima, Renato Omeri

Sendet e sekuestruara
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Abuzimet me tender
at, prokurimet dhe
deri me mbetjet spi-

talore janë shkeljet që ka
kryer drejtori i Spitalit
Psikiatrik "Ali Mihali" në
Vlorë. Dëmi ekonomik arrin
në vlerën 26.4 milionë lekë.
Shkelet janë zbuluar nga
Kontrolli i Lartë i Shtetit, i
cili ka kallëzuar në
prokurori drejtorin e spitalit
psikiatrik në Vlorë. Nga au-
ditimi rezultuan një sërë sh-
keljesh të dispozitave ligjore
e nënligjore në fuqi, ndër të
cilat më kryesoret janë në
tenderin e zhvilluar me ob-
jekt "Shërbimi i lavanderisë
dhe furnizimi me inventar
ekonomik", në shkurt 2016,
me vlerë kontrate
112,009,392 lekë me TVSH,
me afat 4 vite (01.05.2016-
30.04.2020), dëmi ekonomik
total i shkaktuar Buxhetit të
Shtetit. Nga auditimi i zba-
timit të procedurës së
prokurimit të zhvilluar me
objekt "Shërbime për
pastrim të ambienteve të
brendshme dhe të jashtme si

KLSH kallëzon në prokurori drejtorin e spitalit psikiatrik në Vlorë

‘Furtuna’ në spitale, drejtori i
Vlorës, dëm buxhetit 26.4 mln lekë
Ikin nga puna 4 punonjës të lavanderisë e 28 punonjës të pastrimit

Ornela Manjani

Ministria e Drejtësisë dhe ajo e Finan
cave kanë miratuar udhëzimet e reja

për tarifat përmbarimore, bazuar në ndry-
shimet me konsensus që i janë bërë Kodit
të Procedurës Civile dhe ligjit për përm-
barimin gjyqësor privat dhe shtetëror në
fund të vitit 2016. Miratimi i këtyre udhë-
zimeve ishte i detyrueshëm, për shkak të
afateve që parashikonte ligji (1 muaj nga
hyrja në fuqi e tij) dhe nevojës për të zbat-
uar rregullat e reja të tarifimit që parash-
ikonin ndryshimet konsensuale në ligj.
Udhëzimet në fjalë kanë qenë një praktikë e
mbartur në Ministrinë e Drejtësisë/Minis-
trinë e Financave dhe i janë nënshtruar një
procesi të gjerë konsultimi, duke filluar nga
muaji janar 2017 e në vijim. Këto udhëzime
janë nënshkruar për herë të parë në versio-
nin e miratuar, nga ministri i Drejtësisë më
datë 13 prill 2017. "Krahasuar me tarifat e
përcaktuara në vitin 2009, nga 9 nivele tari-
fimi, tre prej tyre kanë mbetur të pandry-
shuara apo janë ulur; 5 tarifa kanë pësuar
rritje dhe 1 tarifë është reduktuar në vlerë
kufiri. Përcaktimi i nivelit të tarifave në
Udhëzimin e ri, është bërë duke marrë në
konsideratë ndryshimin e çmimeve të kon-
sumit, të prodhimit apo të importit, dhe janë
kushtëzuar nga indeksimi i çmimeve të çdo
elementi jetësor nga viti 2009 deri më sot, si

dhe sistemimin e ambi-
enteve të gjelbra të Spitalit
Psikiatrik Vlorë", dëmi
ekonomik i shkaktuar Bux-
hetit të Shtetit, nga përllog-
aritja e gabuar e zbatimit të
vlerës së kontratës, është në
vlerën 5,131,297.25 lekë me
TVSH për 10 muaj të zbatim-
it të kontratës dhe dëmi i
mundshëm/pritshëm për 38
muajt e tjera të realizimit të
kontratës është në vlerën
19,498,929 lekë me TVSH.
MBETJET

KLSH-ja ka gjetur shkel-

je edhe në trajtimin e
mbetjeve spitalore. "Evadimi
i mbetjeve urbane të spitalit
psikiatrik "Ali Mihali" Vlorë,
me vlerë 1,479,971.98 lekë
me TVSH, me një operator
ekonomik privat. Evadimi i
mbetjeve urbane është një
shërbim i cili mbulohet nga
kontrata 5-vjeçare me nr.
4558 Prot., e lidhur më datë
31.10.2014 mes të njëjtit op-
erator ekonomik dhe Bash-
kisë Vlorë. Pra, për të njëj-
tin shërbim kompania pri-
vate është paguar dy herë.
Për pasojë, shuma e kësaj
procedure në vlerën
1,479,971.98 lekë, përbën

dëm ekonomik për llogari të
Buxhetit të Shtetit", thuhet
në raportin e KLSH-së.
LARGIMET

Në kundërshtim me Kod-
in e Punës, në shërbimin e
lavanderisë drejtori u ndër-
preu marrëdhëniet e punës
4 punonjësve të lavanderisë
dhe 28 punonjësve të
pastrimit. "Nga mosndjekja e
procedurave ligjore në ndër-
prerjen e marrëdhënieve të
punës me ish-punonjësit,
Spitali Psikiatrik Vlorë ësh-
të paditur me të drejtë nga
22 persona, nga të cilët 12
janë në proces gjykimi, nga
ku pretendohet një dëmsh-
përblim në vlerë totale
6,158,765 lekë fituar në sh-
kallën e parë të gjykimit,
ndërsa 10 çështje janë për-
funduar, duke e detyruar Spi-
talin Psikiatrik Vlorë të
paguajë vlerën 7,737,491
lekë, vlerë e cila përbën efekt
financiar negativ për Bux-
hetin e Shtetit", thuhet në
raport. Nga auditimi i gjend-
jeve debitore rezulton se in-
stitucioni nuk ka politika të
qarta për arkëtimin e detyr-
imeve dhe menaxhimin e
debitorëve dhe nuk ka mun-
dur të arkëtojë debitin e kri-

juar ndër vite në vlerën
14,808,039 lekë.
KALLËZIMI

Për disa nga shkeljet e pas-
qyruara në raport dhe për
shumë të tjera, KLSH-ja ka
kryer, me shkresën nr. 143/
15, datë 10.07.2017, kallëzim
penal ndaj drejtorit të Spitalit
Psikiatrik Vlorë, z. K. Ll., me
akuzën e "Shpërdorimit të
detyrës", parashikuar nga
neni 248 i Kodit Penal, duke i
përcjellë materialet Prokuror-
isë së Rrethit Gjyqësor Vlorë,
ndërkohë që KLSH-ja me sh-
kresën me nr. 143/14, datë
03.07.2017, i ka propozuar min-
istrit të Shëndetësisë largimin
nga detyra të Drejtorit të Spi-
talit Psikiatrik Vlorë.

Tarifat e përmbarimit, Ministria e Drejtësisë shpjegon ndryshimet

Përmbarimi privat dhe ai
shtetëror, ja tarifat e reja

dhe janë përcaktuar duke mbajtur në kon-
sideratë tarifat që përdorin edhe profesione
të tjera të lira (Noteria). Ministria e Drejtë-
sisë dhe Ministria e Financave, në përcak-
timin e nivelit të tarifave, kanë kryer një
analizë të plotë dhe të detajuar financiare
dhe profesionale të punës që kryen përm-
baruesi, duke marrë në konsideratë ele-
mentët që parashikojnë ndryshimet që i janë
bërë ligjit, dhe konkretisht vlerën dhe llojin
e detyrimit, si dhe kompleksitetin e veprim-
it procedural përmbarimor", thuhet në
njoftimin e Ministrisë së Drejtësisë. Tarifat
e reja pritet të nxisin ekzekutimin vullne-
tar të detyrimeve, duke zeruar në këtë
mënyrë kostot për ekzekutimin e titujve
ekzekutivë për qytetarët dhe bizneset. Në
çdo rast, sipas ligjit, tarifa përmbarimore,
edhe pse parapaguhet nga kreditori, nuk i
ngarkohet këtij të fundit, por i vilet debi-
torit së bashku me detyrimin. Ministria e
Drejtësisë siguron qytetarët se udhëzimet
e reja do të rrisin efiçencën e shërbimit
përmbarimor në ekzekutimin e titujve të
ekzekutimit, si dhe do të shoqërohen me
një kontroll të rreptë të punës së përm-
baruesve gjyqësorë, për të shmangur çdo
abuzim me ligjin të kryer prej tyre, si dhe
për t'u ardhur në ndihmë qytetarëve/bi-
znesit në vjeljen e detyrimeve.

DEBIA
Nga auditimi i
gjendjeve debitore,
rezulton se institucioni
nuk ka politika të qarta
për arkëtimin e
detyrimeve dhe
menaxhimin e
debitorëve dhe nuk ka
mundur të arkëtojë
debitin e krijuar ndër
vite në vlerën
14,808,039 lekë.

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE

Bankers Petroleum Albania Ltd. (Bankers) është një kompani e Geo-Jade Petroleum Corporation, një kompani
ndërkombëtare e kërkimit dhe prodhimit të naftës e angazhuar në zhvillimin e përgjegjshëm të aseteve të
saj të naftës të nivelit botëror. Me qendër teknike në Calgary, Alberta, dhe zyra qendrore në Pekin, Bankers
është një njësi e pavarur biznesi me aktivitet në Shqipëri dhe Evropën Lindore.  Gjatë 13 viteve aktivitet në
Shqipëri , Bankers ka ndërtuar një ekip teknik me përvojë, i cili përdor teknika të nivelit të lartë në nxjerrjen
e naftës së rëndë dhe zhvillimin e Patos-Marinzës, vendburimi më i madh në tokë i naftës në Evropë.
Në Bankers, ne punojmë fort për ta pozicionuar veten si një partner i zgjedhur për Shqipërinë për të operuar
në vendburimin më të madh të vendit. Bankers ka bërë të mundur që duke përdorur ekspertizën e tij, të
prodhojë sot më shumë se në 85 vjet histori të vendburimit. Gjatë  dhjetë viteve të fundit Bankers është rritur
për të qenë investitori më i madh direkt, tatimpaguesi  dhe punëdhënësi më i madh në Shqipëri dhe Bankers
do të vazhdojë të bëjë investime të rëndësishme në zonën naftëmbajtëse të saj në vitet që do të vijnë dhe ka
objektiva të larta lidhur me rritjen e rezervave,  prodhimin dhe shitjet.
Për të arritur objektivat tona, ne jemi vazhdimisht duke kërkuar të punësojmë njerëz të pershtatshem e të
kualifikuar, të cilët demonstrojnë cilësi të tilla si entuziazëm, iniciativë, punë në grup, aftësi drejtuese etj.
Bankers ofron një paketë shpërblimi konkurruese krahasuar me tregun e  një kulturë të vlerësimit të
performancës.  Bankers udhëhiqet nga parimi i mundësive të barabarta në punësim duke ofruar e promovuar
një mjedis të ndershëm dhe jodiskriminues.

Bankers është duke kërkuar kandidatë të kualifikuar për të plotësuar dy vende vakant në pozicionin Teknik
Instrumentash.
 Kërkesat për Pozicionin:

 Diplomë Universitare në Inxhinieri Elektrike, Elektronike ose Megatronike;
 Preferohet eksperiencë në instrumente, njohuri elektrike dhe/ose elektronike;
 Preferohet eksperiencë në konfigurimin dhe programimin e sistemeve SCADA dhe PLC’s;
 Njohuri  te mirë e gjuhës Angleze (në të shkruar dhe në folur);
 Aftësi shumë të mira kompjuterike. Njohuri në programim, instrumente, kontrollet elektrike;
 Planifikim i mirë, aftësi raportuese dhe organizative;
 Komunikim të shkëlqyer dhe aftësi ndërpersonale;
 Aftësi dhe dëshirë për të mësuar dhe punuar në skuadër;
 Aftësi për të përcaktuar prioritetet, përmbushur afatet, dhe për t’u përqendruar në informacione

të detajuara;
 Leje drejtimi automjeti;

Të gjithë aplikantët duhet të dërgojnë një  Curriculum Vitae në Anglisht në një zarf të mbyllur në adresën e
meposhtme:
Rr. “Shën Leonardo Murialdo”, Nd. 24, Sheq i Madh, 9304, Fier, Albania

Për: Departamentin e Burimeve Njerëzore

ose me E-mail tek: humanresources@bankerspetroleum.com

Afati i fundit për të dorëzuar aplikimet është 20 Gusht, 2017. Të gjitha aplikimet do të merren në
konsideratë dhe do t’u kthehet përgjigje brenda një afati të shkurtër kohor.

Ju lutem duhet të jeni në dijeni për sa më poshtë:
 Vetëm kandidatët e përzgjedhur për intervistë do të kontaktohen.
 Të gjithë kandidatët do të marrin një SMS ose e-mail që konfirmon marrjen e aplikimit të tyre.
 Të gjitha aplikimet do të mbahen në dosje për dy vjet nga data e marrjes.

BANKERS PETROLEUM ALBANIA L.T.D
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REXHEP MUSTAFAJ

PËRMBARUES ENRIETA ZISI 
PER KREDITORIN REXHEP 
MUSTAFAJ 3544 21.10.2015

NEXHMI CUFJA

ZYRA PËRMBARIMORE BASHA 
& I  SH.P.K PER KREDITORIN 
NEXHMI CUFJA 4086 27.10.2015

LIRI CAPO

ZYRA PËRMBARIMORE DEBIT 
COLLECTION PER KREDITORIN 
LIRI CAPO 3643 30.10.2015

KRISTAQ KAFEXHI

ZYRA PËRMBARIMORE DEBIT 
COLLECTION PER KREDITORIN 
KRISTAQ KAFEXHI 3644 30.10.2015

ALEKSANDER HAXHI

PËRMBARUES ANDI KOCAQI 
PER KREDITORIN 
ALEKSANDER HAXHI 3648 30.10.2015

QAMIL ALIA

ZYRA PËRMBARIMORE DEBIT 
COLLECTION PER KREDITORIN 
QAMIL ALIA 3678 02.11.2015

LULZIM MARIKA

PËRMBARUES DORIAN SKENDI 
PER KREDITORIN LULZIM 
MARIKA 3759 06.11.2015
ZYRA PERMBARIMORE KODRA 
BAILIFF SERVICE
(ERIS SOTIRI) PER KREDITOR  
GAZMEND KUQI

ERVIN SEFA

ZYRA PËRMBARIMORE STRATI 
BAILIFF'S SERVICE   (VALTER 
KAÇUPI) PER KREDITORIN 
ERVIN SEFA 3897 18.11.2015

EFTALI QURKU AV. VIOLETA TARTARAJ 4465 24.11.2015

NAZMIJE BUSHATI

ZYRA PËRMBARIMORE 
SHOQERIA PERMBARIMORE 
GLOBAL BAILIFF "S OFFICE 
PER KREDITORIN NAZMIE 
BUSHATI 4586 03.12.2015

DIANA METOHU

ZYRA PËRMBARIMORE 
ANDANI BAILIFF OFFICE PER 
KREDITORIN DIANA METOHU 4090 04.12.2015

THOMA BANI

ZYRA PËRMBARIMORE 
TABAKU 2010 SH.P.K PER 
KREDITORIN THOMA BANI 4124 07.12.2015

FADIL HASA

ZYRA PËRMBARIMORE STRATI 
BAILIFF'S SERVICE   (VALTER 
KAÇUPI) PER KREDITORIN 
FADIL HASA 4171 10.12.2015

FAIK DISHNICA

PËRMBARUES VASIL SHANDRO 
PER KREDITORIN FAIK 
DISHNICA 4188 11.12.2015

GAZMEND KUQI 4343 13.11.2015

HYSEN SARACI

PERMBARUES SAIMIR HASIM 
DOGJANI PER KREDITORIN 
HYSEN SARACI 4230 15.12.2015

GEZIM VINCANI

PËRMBARUES ERMIR GODAJ 
PER KREDITORIN GEZIM 
VECANI 4232 16.12.2015

FILIP GURAZIU

ZYRA PËRMBARIMORE BASHA 
& I FARIE ISTREFI  PER 
KREDITORIN FILIP GURAZIU 4242 17.12.2015

YLLI ROSHI

ZYRA PËRMBARIMORE 
JUSTITIA PER KREDITORIN 
YLLI ROSHI 4275 21.12.2015

PETRIT ZHUPA

PERMBARUES ALDO GJEVOLI 
PER KREDITORIN MERITA 
MEMA 4277 21.12.2015

BLERIM CELA

ZYRA PËRMBARIMORE 
ALINDRO PER KREDITORIN 
BLERIM CELA 70 11.01.2016

FERIT LLAGAMI
PËRMBARUES SAIMI HASIM 
DOGJANI 3899 11.01.2016

LIRIJE FORTUZI

ZYRA PËRMBARIMORE 
ALINDRO PER KREDITORIN 
LIRIJE FORTUZI 94 13.01.2016

ROBERT KOTELI

ZYRA PËRMBARIMORE 
VASILLAQ ZGURO PF PER 
KREDITORIN ROBERT KOTELI 115 14.01.2016

MITROPOLIA KORÇE

ZYRA PËRMBARIMORE 
VASILLAQ ZGURO PF PER 
KREDITORIN MITROPOLIA 
KORÇE 121 15.01.2016

BERTI SULOLLARI

ZYRA PËRMBARIMORE ARTAN 
SIMA PF PER KREDITORIN 
BERTI SULOLLARI 158 18.01.2016

FAIK DRIZA
KERKESE NGA KREDITORI 
FAIK DRIZA 160 19.01.2016

ROBERT MUSTAFA

PERMBARUES ELVIN HOXHA 
PER KREDITORIN ROBERT 
MUSTAFA 491 12.02.2016

ZYRA PËRMBARIMORE

EMËR MBIEMËR NR. PROT DATA
TRASHEGIMTARET 
E OSMAN 
PARRUCES

ZYRA PERMBARIMORE 
TIRANE, PERMBARUESE 
BLRETA CIKALLESHI 7926 14.01.2014

ESAT ARAPI
ZYRA PËRMBARIMORE 
TIRANË  ARDIT FIRAJ 904 20.03.2014

ERVEHE ÇELMETA
ZYRA PËRMBARIMORE TIRANË 
BLERTA CIKALLESHI 8562 28.04.2014

BUJAR TAFILI ZYRA PERMBARIMORE 
TIRANE, PERMBARUES SAIMIR 
XHUGLINI

13410 18.07.2014

SYRI DERVISHI
PËRMBARUES ANJEZA 
MARQESHI 11224-236 25.11.2014

PETRO FALLI PËRMBARUES GJERGJI JANO 11487 01.12.2014

FADIL MESITI
ZYRA PËRMBARIMORE 
JUSTITIA 20452 15.12.2014

AGIM PATOGU

ZYRA PERMBARIMORE 
TIRANE, PERMABRUES ALBAN 
GUSHO 1176 26.03.2015

NEXHMIJE SALIU
ZYRA PËRMBARIMORE BEST 
2010 1469 14.04.2015

DIDIKA QATIPI
ZYRA PËRMBARIMORE 
Z.P.TIRANË 2087 26.05.2015

KREDITORI

NUMËR PROTOKOLLI DHE DATA E 
PARAQITJES SË KËRKESES NË AKKP OSE NË 
ATP

HASAN SEFERAJ
ZYRA PËRMBARIMORE TDR 
GROUP 2504 29.06.2015

ARBEN BOJA
PERMBARUES PRIVAT DIONIZ 
MEKSHAJ 2578 06.07.2015

STAVRO REXHO

PËRMBARUES ERJON BEJKO 
PER KREDITORIN STAVRO 
REXHO 2755 28.07.2015

REITA, KLORINDA 
ETJ. TAJA, BORIÇI ETJ.

ZYRA PËRMBARIMORE BAILIFF 
SERVICES-MATANI & CO 2810 30.07.2015

SHEFQET PREZA
ZYRA PËRMBARIMORE BAILIFF 
SERVICES-MATANI & CO 2921 19.08.2015

EFROSINA PERISTERI PËRMBARUES BESART SHEHU 3008 03.09.2015

DIANA KACULINI

ZYRA PËRMBARIMORE TIRANA 
BAILIFF'S SERVICE PER 
KREDITORIN DIANA KACULINI 3475 04.09.2015

KUJTIM CAKRANI PËRMBARUES YLLI HYSAJ 3050 08.09.2015

SEFER TARJA

ZYRA PËRMBARIMORE SPEED 
SOLUTION PER KREDITORIN 
SEFER TARJA 3096 11.09.2015

VASO KONDI
ZYRA PËRMBARIMORE 
TABAKU 2010 SH.P.K 3149 16.09.2015

ISA PICARI
ZYRA PËRMBARIMORE JUS 
SH.P.K 3184 17.09.2015

KOMUNITETI MYSLIMAN

ZYRA PËRMBARIMORE 
ALINDRO PER KREDITORIN 
KOMUNITETI MYSLYMAN 3158 17.09.2015

RAMAZAN BANUSHI
PËRMBARUES RIGELS 
DIKELLARI 3217 21.09.2015

ZYHDI RAXHIMI PËRMBARUES ZYHDI RAXHIMI 3745 29.09.2015

SHPETIM MERKJA

PËRMBARUES GENTIANA 
MADANI PER KREDITORIN 
SHPETIM MERKJA 3402 08.10.2015

SULEJMAN DERVISHI

ZYRA PËRMBARIMORE 
JUSTITIA PER KREDITORIN 
SULEJMAN DERVISHI 4170 10.10.2015

NIKOLL PELLUMBAJ

PËRMBARUES GENTI BUSHATI  
PER KREDITORIN NIKOLL 
PELLUMBAJ 3457 12.10.2015

Agjencia e Trajtimit të Pronave publikon listën me ekzekutimet e vendimeve

Fitojnë gjyqin me ATP, marrin
kompensimin 170 pronarë

Përfituesit, në proces nga viti 2014 deri në 2017Ornela Manjani

Agjencia e Trajtimit të
Pronave publikon
listën me 170 ven-

dime gjyqësore të formës
së prerë ku pronarët kanë
fituar të  drejtën mbi
pronën e tyre. ATP-ja ka
firmosur ekzekutimin e
vendimeve që datojnë nga
viti 2014 deri në maj të
vitit 2017. Përfituesit janë

nga gjithë vendi, ndërkohë
që shuma që do të përfi-
tojnë është  p ë r c a k t u a r
me vendim gjykate rast
pas rasti. Bëhet fjalë për
170  d o s j e,  p ë r m e s  t ë
cilave pretendentët  e
pronave, të pakënaqur me
trajtimin e ligjit në fuqi të
para 3 viteve, por edhe me
ligjin aktual, tashmë me

vendime të formës së pre-
rë do të paguhen automa-
tikisht nga Përmbarimi.
Ajo që vlen të theksohet
është fakti se këto dosje
janë  shqyrtuar  në  të
gjitha shkallët  e  gjyqë-
sorit brenda vendit dhe
një pjesë e tyre kanë mar-
rë edhe vendimin nga
'Strasburgu'.

DOSJET
Në Agjencinë e Trajtim-

it të Pronave janë mbi 10
mijë dosje që presin një
vendim.
ANKIMIMI

Ligji për trajtimin e
pronës në nenin 29 të tij pa
parashikuar procedurën e
ankimit: "Kundër vendimit
të ATP-së për njohjen e së

drejtës, palët e interesuara
dhe Avokatura e Shtetit kanë
të drejtë të bëjnë ankim,
brenda 30 ditëve nga data e
njoftimit të këtij vendimi,
pranë Gjykatës së Apelit, si-
pas rregullave të Kodit të
Procedurës Civile të Repub-
likës së Shqipërisë", thuhet
në ligj. Ndërkohë që, të
gjitha vendimet përfun-

dimtare që kanë njohur të
drejtën e kompensimit dhe
ato që do të merren deri në
përfundim të procesit, do të
zbatohen sipas parashiki-
meve të këtij ligji. Vlerësi-
mi financiar i vendimeve
përfundimtare për kompen-
sim do të bëhet duke vlerë-
suar financiarisht pronën e
njohur për kompensim.
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EDLIRA PARRUCA

PËRMBARUES SAIMIR HASIM 
DOGJANI PER KREDITORIN 
EDLIRA PARRUCA 2683 19.07.2016

LEONARD TEFA

ZYRA PËRMBARIMORE 
"ALIMADHI" PER KREDITORIN 
LEONARD TEFA 2694 20.07.2016

FATMIR JAUPAJ

ZYRA PËRMBARIMORE TIRANE 
PER KREDITORIN FATMIR 
JAUPAJ 2703 21.07.2016

KEJDA SEFERI

ZYRA PËRMBARIMORE 
GLOBAL BAILIFF "S OFFICE 
PER KREDITORIN NANATALE 
HASANI 2766 01.08.2016

SOKOL NIKOLLA NOSI

ZYRA PËRMBARIMORE 
BAILIIFF SERVICES ALBANIA 
PER KREDITORIN SOKOL DHE 
NIKOLLA NOSI 2794 02.08.2016

MYZAFER KEKOLLI
KERKESE NGA VETE 
KREDITORI MYZAFER KEKOLLI 8739 08.08.2016

ERJON SYZIU
KERKESE E KREDITORIT 
ERJON SYZIU 8760 10.08.2016

ISLAM MAJACI

ZYRA PËRMBARIMORE FIER  
PER KREDITORIN ISLAM 
MAJACI 2939 16.08.2016

SHPRESA CAKRANI

ZYRA PERMBARIMORE FIER  
PER KREDITORIN SHPRESA 
CAKRANI 2362 27.08.2016

IBRAHIM SHEFA

ZYRA PERMBARIMORE FIER  
PER KREDITORIN XHAFER 
SHEFA 3122 07.09.2016

ISMAIL DIBRA

KERKESE PERSONALE ISMAIL 
DIBRA. ZYRA PËRMBARIMORE 
BASHA PERMBARUESE FARIJE 
ISTREFI BASHA 8969 07.09.2016

AHMET SARACI

PËRMBARUES ERMIR GODAJ 
PER KREDITORIN HMET 
SARAÇI 3200 14.09.2016

EFTALI QURKU

PËRMBARUES ERJON BEJKO 
PER KREDITORIN EFTALI 
QURKU 3305 23.09.2016

DIANA KOLANECI

ZYRA PËRMBARIMORE STRATI 
BAILIFF'S SERVICE   (VALTER 
KAÇUPI) PER KREDITORIN 
DIANA KOLANECI 3323 23.09.2016

ADNAN MUKA

PËRMBARUES BESART SHEHU 
PER KREDITORIN ADNAN 
MUKA 3367 29.09.2016

BARDHYL RESO

ZYRA PËRMBARIMORE TIRANE 
PËR KREDITORIN BARDHYL 
RESO 3438 05.10.2016

SHEGUSHE KARAOSMANI

ZYRA PËRMBARIMORE BAILIFF 
SERVICES  ALBANIA PËR 
KREDITORIN  SHEGUSHE 
KARAOSMANI 3500 07.10.2016

OLIZANA PEMATI
PËRMBARUES DIONIS 
MEKSHAJ 3750 20.10.2016

FOTAQ CALI
ZYRA PËRMBARIMORE 
AVDULAJ BAILIFF SERVICES 3860 28.10.2016
SHOQËRISË PËRMBARIMORE 
“3H”
PËRMBARUESIT GJYQËSOR 
PRIVAT HAXHI ISMAILI

PAL BARDHI PËRMBARUES MIKEDA CENAJ 3921 03.11.2016
MIMOZA ISUFAJ PËRMBARUES ENIRJETA ZIZI 3975 07.11.2016

FATBARDHA TERNOVA
PËRMBARUES SAIMI HASIM 
DOGJANI 4027 10.11.2016

GERTA DOKO
ZYRA PËRMBARIMORE DEBIT 
COLLECTION 4026 10.11.2016

SUZANA ISUFAJ PËRMBARUES ERJON BEJKO 4035 11.11.2016

IVANA DEMIRI

 KERKESA E PARAQITUR NGA 
VETE KREDITORJA IVANA 
DEMIRI 9898 14.11.2016

HAFIZE FETAHU
ZYRA PËRMBARIMORE AEF 
BAILIFF SERVICE 4110 17.11.2016

ARDIT NERGUTI
ZYRA PËRMBARIMORE AEF 
BAILIFF SERVICE 4111 17.11.2016

LISA IRMA MATI AYRA
ZYRA PËRMBARIMORE 
ALINDRO 4174 23.11.2016

JORGJI BAZE
PËRMBARUES ETLEVA 
ZEQIRAJ TIRANE 4320 05.12.2016

NADA JOVANI
ZYRA PËRMBARIMORE 
JUSTITIA NAJADA BEQIRAJ 4374 09.12.2016

IMIR KAMBA
 KERKESE NGA VETE 
KREDITORI IMIR KAMBA 10321 15.12.2016

ELSA SHEHAJ PËRMBARUES DORJAN EGERCI 4515 20.12.2016

PETREF REFITAJ PËRMBARUES I ZYRES 
PERMBARIMPRE FIER 
PELLUMB ISUFAJ

4567 21.12.2016

ARDIAN TAHO PËRMBARUES BESART SHEHU 4629 27.12.2016

MANDITA SHENGJERGJI
PËRMBARUES ETLEVA 
ZEQIRAJ TIRANE 190 10.01.2017

RRAPUSH HOXHOLLI

ZYRA PËRMBARIMORE ILIR 
DERVISHAJ.POËER AND 
JUSTICIA 199 10.01.2017

ROMEO NAZARKO 9602 27.10.2016

EDMOND HAJDARAJ

KERKESE NGA VETE 
KREDITORI EDMOND 
HAJDARAJ 116 18.01.2017

SALI SHIJAKU
ZYRA PËRMBARIMORE ALDA 
KODRA TDR GROUP 408 18.01.2017

GAZMEND KUQI
ZYRA PËRMBARIMORE ERIS 
SOTIRI KODRA BAILIFF 409 18.01.2017

TARIKATI ISLAMIK 
HALVETIAN

ZYRA PËRMBARIMORE ERVIN 
KRYEZIU KODRA BAILIFF 659 23.01.2017

TAHIR NUMANI
PËRMBARUES FARIJE ISTREFI 
BASHA 723 24.01.2017

JORGAQ STEFA
PERMBARUES ENDRI JORGJI 
ZYRA PERMBARIMIT TIRANE 822 26.01.2017

KLARITA LICI PËRMBARUES LORENA GJECI 899 27.01.2017

LOENA PLAKU
PËRMBARUES SAIMI HASIM 
DOGJANI 1251 07.02.2017

ZENEPE LARTI PËRMBARUES ELJONA MYDINI 1291 08.02.2017
BUJAR VRETO PËRMBARUES GAZMOR GURI 1295 08.02.2017

MARTINA KERPI
ZYRA PËRMBARIMORE ALBIUS 
ZEF MACAJ 2039 27.02.2017

FATMIR KAIKU
PËRMBARUES NAJADA 
BEQARAJ 2360 06.03.2017

HAKI TEPSHI
PËRMBARUES NAJADA 
BEQARAJ 2365 06.03.2017

VIRJON RAMAJ
PËRMBARUES LINDITA 
SHALIANI 2376 06.03.2017

HAFSA MOLLA
PËRMBARUES ZEF MACAJ 
ALBIUS 2889 21.03.2017

GENC XHELILI PËRMBARUES ERMIR GODAJ 3098 28.03.2017
MALIQ MENKSHI PËRMBARUES ERZEN QEVA 3242 31.03.2017

DHURATA CELA

SHOQERIA “AEF BAILIFF’ 
PERMBARUES RESUL 
ALUSHANI 3243 32.03.2017

SUZANA MALIQI PËRMBARUES ARJAN PALLA 3454 06.04.2017
MEFERET KOKALARI PËRMBARUES PJETER CAKA 3607 11.04.2017
LILJANA MARKOLAJ PËRMBARUES AROLD ZHUKRI 1778 25.04.2017
LULZIM RRAPAJ PËRMBARUES ASAF STROKA 4276 27.04.2017
QAMIRAN REXHOLLARI PËRMBARUES ERZEN QEVA 4294 28.04.2017
MITRO ZHUPA PËRMBARUES ERJON BEJKO 4351 02.05.2017

ISAMIL TEPELENA PËRMBARUES DORIAN SKENDI 4421 03.05.2017

HAMIDE SUBASHI
PËRMBARUES ENDRI JORGJI 
ZYRA PERMBARIMIT TIRANE 4908 16.05.2017

TEFTA SHEHU PËRMBARUES GRAMOZ GURI 4984 18.05.2017

FATJONA KONCI
ZYRA PËRMBARIMORE ERVIN 
KRYEZIU KODRA BAILIFF 5194 23.05.2017

FREDERIK HAMITAJ

KERKESE NGA VETE 
KREDITORI FREDERIK 
HAMITAJ 2593 26.05.2017

FATIME MALESHKA (QOSJA)

ZYRA PËRMBARIMORE 
ALBASE SH.P.K PER 
KREDITORIN FATIME  
MALESHKA 549 18.02.2016

NAILE LUKA

ZYRA PËRMBARIMORE 
ASTREA  PERMBARUES  ARDIT 
HAJDINI   PER KREDITORET 
TRASHEGIMTARET LUKA 572 19.02.2016

BESNIK SHIMA

ZYRA PËRMBARIMORE ALBIUS 
PER KREDITORIN  
TRASHEGIMTARET SHIMA 706 29.02.2016

SHKELQIM ELEZAJ

ZYRA PËRMBARIMORE KODRA 
BAILIFF SERVICE PER 
KREDITORIN SHKELQIM 
ELEZAJ 742 02.03.2016

 KONDOR CEKA

ZYRA PËRMBARIMORE ELITE 
BAILIFF'S OFFICE PER 
KREDITORIN KONDOR CEKA 774 04.03.2016

SKENDER DJEPAXHIA

ZYRA PËRMBARIMORE ELITE 
BAILIFF'S OFFICE PER 
KREDITORIN SKENDER 
DJEPAXHIA 775 04.03.2016

NUREDIN PETI

PERMBARUES BESART SHEHU 
PER KREDITORIN NUREDIN 
PETI 963 16.03.2016

RUSTEM LLESHI

PERMBARUES BESART SHEHU 
PER KREDITORIN RUSTEM 
LLESHI 964 16.03.2016

SPIRO PEKO
ZYRA PËRMBARIMORE B.S.A 
PER KREDITORIN SPIRO PEKO 965 17.03.2016

VAIT KABASHI

ZYRA PËRMBARIMORE 616.A 
PER KREDITORIN VAIT 
KABASHI 1075 29.03.2016

MITROPOLIA KORÇE

PËRMBARUES VASILLAQ 
ZGURO PF PER KREDITORIN 
MITROPOLIA KORÇE 1127 01.04.2016

BEDRI BLLOSHMI
ZYRA PËRMBARIMORE 
TIRANË  LAURETA KUSI 1363 18.04.2016

ALEKS ZYBA

ZYRA PËRMBARIMORE ELITE 
BAILIFF'S OFFICE PER 
KREDITORIN ALEKS ZYBA 1401 20.04.2016

ILIA LLAKMANI KERKESE NGA VETE KREDITORI 1506 22.04.2016

QAZIM DURRESI

ZYRA PËRMBARIMORE BASHA  
& I  SH.P.K PER KREDITORIN 
QAZIM  DURRESI 1442 22.04.2016

LIRIA DIBRA

ZYRA PËRMBARIMORE  T.M.A 
SH.P.K PER KREDITORIN LIRIA 
DIBRA 1460 25.04.2016

MUSTAFA MATA KUJTIME MANCJA

PËRMBARUES ANDI KOCAQI  
PER KREDITORIN MUSTAFA 
MATA 1488 26.04.2016

ATALVIN NICO
KERKESE NGA VETW 
KREDITORI ATALVIN NICO 1870 27.04.2016

DHURATA KOKALARI
PERMBARUES PRIVAT 
GAZMOR GURI 1922 29.04.2016

FISNIK PULAJ
ZYRA PËRMARIMORE TIRANE 
PER KREDITORIN FISNIK PULAJ 1593 05.05.2016

KUJTIM CIZMJA

ZYRA PËRMBARIMORE DEBIT 
COLLECTION PER KREDITORIN 
KUJTIM CIZMJA 1691 11.05.2016

PETRIT HOXHA

ZYRA PËRMBARIMORE L.D.C 
PER KREDITORIN PETRIT 
HOXHA 1693 11.05.2016

RIGERS KADILLARI

PËRMBARUES SAIMIR HASIM 
DOGJANI PER KREDITORIN 
RIGERS KADILLARI 1754 18.05.2016

ABDON  YPI 

KERKESA E KREDITORIT E 
PARAQITUR NGA AV.AIDA 
PRIFTI (MEMI) 7518 25.05.2016

MYSTAFA CELHAKA

SHOQERIA PERMBARIMORE 
JUSTITIA, PERMBARUESE 
NAJADA BEQIRAJ 7293 25.05.2016

ARIAN REXHEPI

ZYRA PËRMBARIMORE 
JUSTITIA PER KREDITORIN 
ARJAN REXHEPI 1884 30.05.2016

AFERDITA MECE

ZYRA PËRMBARIMORE " T D R 
GRUP " PER KREDITORIN 
AFERDITA MECE 1886 30.05.2016

ENGJELLUSHE ZENELI

ZYRA PËRMBARIMORE STRATI 
BAILIFF'S SERVICE   (VALTER 
KAÇUPI) PER KREDITORIN 
ENGJELLUSHE ZENELI 2008 07.06.2016

QERIM FARUKU

ZYRA PËRMBARIMORE 
ALBASE SH.P.K PER 
KREDITORIN QERIM FARUKU 2014 07.06.2016

EVA DUSHALLARI

ZYRA PËRMARIMORE PERMET 
PER KREDITORIN EDA 
DUSHALLARI 2036 08.06.2016

DURIM GUXHOLLI

ZYRA PËRMBARIMORE 616.A 
PER KREDITORIN ALFRED 
GUXHOLLI 2082 10.06.2016

HANE & LENE BOCOVA

ZYRA PËRMBARIMORE 
ALBASE SH.P.K PER 
KREDITORIN TAHIR BOCOVA 2125 16.06.2016

TRASHEGIMTARET PETROVIQ

ZYRA PËRMBARIMORE STRATI 
BAILIFF'S SERVICE (EDVIN 
MALOTAJ )  PER KREDITORIN 
TRASHEGIMTARET PETROVIQ 2169 24.06.2016

ERIFILI THEOHARI

PERMBARUES ERJON BEJKO 
PER KREDITORIN ERIFILI 
THEOHARI 2170 24.06.2016

JURIDA DIMROCI

PËRMBARUES ILIR DERVISHAJ  
PER KREDITORIN JURIDA 
DIMROCI 2173 24.06.2016

MAKSIM GJOKUTAJ

ZYRA PËRMBARIMORE TRIS 
SH.P.K PER KREDITORIN 
THOMA FORA 2177 24.06.2016

PETRIT XHAFA

ZYRA PËRMBARIMORE DEBIT 
COLLECTION PER KREDITORIN 
LIRI CAPO 2181 24.06.2016

ETRIT TAUSHANI

ZYRA PËRMBARIMORE TIRANE 
PER KREDITORIN ETRIT 
TANUSHI 2356 27.06.2016

LAURA MERTIRI

ZYRA PËRMBARIMORE BASHA 
& I FARIE ISTREFI  PER 
KREDITORIN LAURA MERTIRI 8354 04.07.2016

RIKARD MALAJ

ZYRA PËRMBARIMORE GENTI 
BUSHATI  PER KREDITORIN 
RIKARD MALAJ 2463 07.07.2016

LORENA  MERE

ZYRA PËRMBARIMORE 
GENERAL DEBIT COLLECTION 
PER KREDITORIN LORENA 
MERE 2559 11.07.2016

ERISELDA CELA

ZYRA PËRMBARIMORE 
KULLOLLI  & CO BAILIFF.SH.P.K 
PER KREDITORIN ERISELDA 
CELA 2572 12.07.2016

DHIMITER BALLABANI

PERMBARUES ANASTAS KOTE 
PER KREDITORIN DHIMITER 
BALLABANI 2581 13.07.2016

ILIR BIDO
PËRMBARUES DORIAN SKENDI 
PER KREDITORIN ILIR BIDO 2611 14.07.2016

QENDRO VOGLI

PËRMBARUES ARNOLD 
KERMAJ PER KREDITORIN 
QENDRO VOGLI 2661 18.07.2016
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EKSKLUZIVE/ Publikohet korrespondenca e Agollit në 1981 me M.J, ku zv/ministri Ksenofon Nushi pengon vajtjen e Kadaresë në Lion e Paris

"Kadareja të mos anëtarësohet në P.E.N. Klub dhe të
mos shkojë në Kongresin e Shkrimtarëve në Francë"
Letra e Agollit: "Edhe pse P.E.N. Klubi francez ka pasur të kaluar antikomuniste,

mendojmë se Kadareja duhet të shkojë atje për të mbrojtur edhe Kosovën"

Fama e madhe që gëzonte në
botë dhe kryesisht në qar
qet frankofone shkrimtari i

njohur shqiptar Ismail Kadare që
në fillimin e viteve '70, bënte që
në adresë të tij të vinin mjaft fte-
sa, që ai të merrte pjesë në
takime, simpoziume, konferenca
e kongrese të ndryshme sh-
krimtarësh, ku mblidheshin e
takoheshin emra të njohur të
letrave nga e gjithë bota. Një nga
këto ftesa është edhe kjo që po
publikojmë në këtë pjesë të lib-
rit, ku kryetari i P.E.N. Klubit
francez, Rene Taverinier, në vitin
1981, e ka ftuar shkrimtarin e njo-
hur shqiptar për të marrë pjesë
në Kongresin e 45-të Ndërko-
mbëtar të tij, madje duke i sug-
jeruar që Kadareja të bëhet edhe
anëtar me të drejta të plota të atij
organizmi letrar. Dhe në këtë
kuadër, ai nuk i ka dërguar Ka-
daresë thjesht një ftesë kortezie,
por atë e ka shoqëruar me një
letër ku i shpreh admirimin e tij
për librat, që pothuaj ia ka lexuar
të gjitha. Madje ai e konsideron
Kadarenë si një nga romancierët
më të fuqishëm të pasluftës dhe i
shprehet se mbetet në pritje të
përgjigjes së tij pozitive. Letra me
ftesën në fjalë, ka shkuar në
adresë të Lidhjes së Shkrimtarëve
dhe Artistëve, ku kryetari i saj,
Dritëro Agolli, sipas praktikës dhe
rregullave me të cilët funksionon-
te ai organizëm që kryesonte, ka
njoftuar Ministrinë e Punëve të
Jashtme, duke dhënë edhe men-
dimin e tij dhe duke sqaruar se
përse Kadareja duhej të shkonte
në atë kongres shkrimtarësh në
Francë. Mirëpo, dashamirësisë së
Agollit nuk i janë përgjigjur me të
njëjtën monedhë edhe funksion-
arë e titullarë të Ministrisë së
Punëve të Jashtme, prej nga do
kalonte dhe do merrte aprovimin
ajo praktikë pune. Siç shihet edhe
nga dokumenti në fjalë, zv/minis-
tri Ksenofon Nushi, apo siç njihej
ndryshe edhe si "shoku Çeno"
(për shkak edhe të raporteve të
shkëlqyera që kishte me Enver
Hoxhën, duke qenë një nga
njerëzit më të besuar të tij në di-
plomaci), në letrën që i ka dër-

Dashnor Kaloçi

Së shpejti,
libri më i ri

"Shkrimtarët
dhe artistët
nën diktatin

komunist…",
të gazetarit dhe

studiuesit të njohur
Dashnor Kaloçi

““

guar Lidhjes së Shkrimtarëve, ka
dhënë përgjigje negative, duke
sugjeruar që "nga ana e Kadaresë
të bëhet një letër falënderimi për
ftesën". Nuk dihet me saktësi, nëse
është thjesht një koincidencë fa-
tale, por plot një muaj para se t'i
vinte ajo ftesë (3 prill 1981), sh-
krimtari Ismail Kadare është thir-
rur në Komitetin e Partisë të Ti-
ranës nga sekretari Xhelil Gjoni,
lidhur me "një grup armiqësor" ku
ishte "implikuar" e motra e tij,
Kadrie Kadare. Dhe kësisoj, në atë
atmosferë të ngjarjeve, ku bëhej
fjalë se personat me të cilët "ishte
pleksur" e motra e Kadaresë, kish-
in thënë "gjëra monstruoze për
Sekretarin e Parë të Komitetit
Qendror të PPSH-së", miratimi i
lejes për të ikur jashtë Kadareja,
do ishte "një luks", që "shokët e
udhëheqjes" nuk do kishin këllqe
ta mbanin. Sidomos kur bëhej fjalë
për "Komandantin"! Gjithsesi, re-

fuzimi i kësaj ftese për Kadarenë,
nuk do të ishte as e para dhe as e
fundit. Pasi, siç do të shohim edhe
në kapitujt pasardhës të këtij lib-
ri, për plot një dekadë, deri në
1991-shin, shkrimtari Ismail Ka-
dare do të ishte vazhdimisht "i re-
fuzuar" nga Tirana zyrtare në të
gjitha ftesat që i vinin nga jashtë.
Ashtu si dhe pjesa më e madhe e
dokumenteve që botohen në faqet
e këtij libri, edhe këto në këtë ka-
pitull jepen të gjitha të plota.

LIDHJA E SHKRIMTAREVE
DHE ARTISTEVE

Tiranë, më 11.7.1981
TE SHQIPERISE
Nr 187 prot.

MINISTRISE SE PUNEVE TE
JASHTME

Drejtorisë së dytë

Tiranë

Shokut Ismail i ka ardhur një
ftesë nga klubi i njohur francez
P.E.N (poetë, eseistë, novelistë), e
nënshkruar nga kryetari i tij, Rene
Taverinier. Ky klub, që bën pjesë
në Federatën Ndërkombëtare
Letrare P.E.N., e fton Ismail Ka-
darenë që të bëhet anëtar i jashtëm
(asoccie) i tij, dhe gjithashtu të asis-
tojë në Kongresin e 45-të Ndërko-
mbëtar të P.E.N.-it, që do të zhvil-
lohet në Lyon e Paris nga data 21
deri më 25 shtator 1981.

Letrën, të dhënat për Federatën
Ndërkombëtare P.E.N., për Klubin
francez P.E.N., programin e Kon-
gresit dhe disa të dhëna të tjera po
jua bashkëngjitim.

Me sa jemi në dijeni, P.E.N. Klu-
bi ka pasur faza të ndryshme të
qëndrimeve të tij (në vitet '50, për
shembull, ai ka kaluar edhe në
pozita antikomuniste). Por ai ka
pasur, nga ana tjetër, si kryetarë
shkrimtarë të tillë të shquar si
Xhon Gollsuorthi, Artur Mileri e
Hajnri Belli, apo si Anatoli Frans-
si, i cili ka qenë kryetar i P.E.N.
Klubit të Francës.

Në Kongresin e 45-të Ndërko-
mbëtar të P.E.N.-it, do të jetë i pran-
ishëm edhe Drejtori i Përgjiths-
hëm i UNESKO-s, si dhe ministri
Francez i Kulturës.

Jemi të mendimit se, pa qenë
nevoja që Ismail Kadareja të bëhet
anëtar i P.E.N-it të Francës, ai të
jetë i pranishëm në Kongres, nëse
ju nuk keni ndonjë informatë
tjetër në lidhje me qëndrimet e
sotme të federatës ndërkombëtare
letrare P.E.N.

Mendojmë se është me interes
që të shprehim edhe ne pikëpam-
jet tona, duk shfrytëzuar bisedat
rreth tavolinës së rrumbullakët,
për disa çështje, siç janë:

-Kriza e letërsisë në botë dhe
zhvillimi i letërsisë së re të real-
izmit socialist te ne.

-Vendi i poezisë në kulturën
botërore dhe poezia jonë.

-Disa tipare të letërsisë sonë.
Jemi të mendimit, gjithashtu, se

tribuna e këtij kongresi, ku do të
jenë të pranishëm shumë sh-
krimtarë të njohur të botës, mund
të shfrytëzohet me dobi prej nesh për
të shprehur gjykimin tonë edhe mbi
ngjarjet në Kosovë, për të dhënë
ndonjë intervistë, për të fituar miq
të rinj në radhët e shkrimtarëve të
shquar të botës, për të marrë kon-
takt me drejtorin e përgjithshëm të
UNESCO-s, si dhe për t'u informuar
konkretisht për P.E.N Klubin, për
këtë organizatë që është sot e vetm-
ja organizatë e njohur nga UNESCO-
ja, në mënyrë që të shikohet pastaj
edhe problemi i aderimit ose jo të Is-
mail Kadaresë në P.E.N Klubin e
Francës, si anëtar i tij i jashtëm.

Sipas të dhënave të materialeve
të dërguara, shpenzimet duhet t'i
përballojë Lidhja.

Lutemi na jepni mendimin tuaj
për sa më sipër.

 K R Y E T A R I
 (Dritëro Agolli)
……………………………

P.E.N. KLUB FRANCE
Kryetari 6, rue Francois-Miron

75004
 Telefon 255.37.87
 Paris, 6 maj 1981

 Zotit Ismail Kadare
 Pranë Lidhjes së Shkrimtarëve

dhe Artistëve të Shqipërisë
 Tiranë Shqipëri 

Shkrimtari i njohur
shqiptar, Ismail Kadare

Rene Tavernie, kryetar
i P.E.N. Klub, Francë
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 Zotni

Me admirim të madh kam lex-
uar librat tuaj të përkthyera në
frëngjisht-duke m'u dukur i fun-
dit, ndoshta më i admirueshmi.

Ju jeni një nga romancierët
më të fuqishëm dhe origjinalë të
brezave të pasluftës; më ndjeni
që po ju drejtoj aq drejtpërdrejt
këto komplimente,  që janë
shprehje e stimës sime shumë të
madhe dhe shumë të zjarrtë për
veprën tuaj, stimë të cilën e nd-
jejnë edhe anëtarët tanë, kësh-
tu që P.E.N francez - rrezatimin
e të cilit, shpresoj, ju e njihni
dhe e çmoni, - më ka kërkuar t'ju
them se do të dëshironim pran-
inë tuaj në Kongresin e 45-të
Ndërkombëtar të P.E.N.-it (bash-
këngjitur programin) dhe pran-
inë tuaj  në gjirin e  P.E.N-it
FRANCEZ si anëtar i jashtëm
(associe), (bashkëngjitur 4 faqe
lidhur me P.E.N-in).

Në pritje të përgjigjes suaj pozi-
tive, kësaj dëshirës së dyfishtë, ju
lutem të besoni, Zotni, në konsid-
eratën time të lartë.

 Rene Tavarnier
 K r y e t a r i
Bashkangjitur
Programi i Kongresit
Dosja e P.E.N-it
……………………………

DREJTORIA E DYTE Tiranë,
më 20.7.1901

Sektori i Evropës Perëndimore

 INFORMACION DITOR
Lidhja e Shkrimtarëve dhe

Artistëve me shkresën e saj Nr.
187, datë 11.7.1981, na njofton se
Ismail Kadaresë i ka ardhur një ft-
esë (letër) nga Klubi i njohur
letrar francez P.E.N. (poetë, es-

eiste, novelistë), nga kryetari i tij,
Rene Tavernier. Ky klub bën pjesë
në Federatën Ndërkombëtare
Letrare të P.E.N. dhe e fton I. Ka-
darenë që të bëhet anëtar i jash-
tëm (associe) i tij, dhe në të njëjtën
kohë të asistojë në Kongresin e 45-
të Ndërkombëtar të P.E.N.-it që do
të zhvillohet në Lyon e Paris nga
data 21-25 shtator 1981. Sipas të
dhënave të Lidhjes sonë të Sh-
krimtarëve dhe Artistëve, ky klub
ka pasur faza të ndryshme të qën-
drimeve të tij (në vitet '50 ai ka
kaluar edhe në pozita anti-komu-
niste), por ai ka pasur, nga ana
tjetër, si kryetarë shkrimtarë të
tillë të shquar si; Xhon Gollsuorth,
Arthur Miller, Hajnrih Beli, dhe
Anatoli Fransi, ky i fundit ka qenë
edhe kryetar i P.E.N. të Klubit të
Francës. Në Kongresin e 45-të
Ndërkombëtar të P.E.N. do të jetë

i pranishëm edhe drejtori i
përgjithshëm i UNESCO-s, si dhe
ministri i Kulturës i Francës.
Lidhja e Shkrimtarëve dhe
Artistëve është e mendimit që I.
Kadareja të marrë pjesë në kon-
gres, por të mos bëhet anëtar i
P.E.N. të Klubit të Francës. Pjesë-
marrja e tij ka interes, sepse në
këtë mënyrë ne shprehim pikë-
pamjet tona në këto takime për
disa probleme, siç janë:

-Kriza e letërsisë në botë dhe
zhvillimi i letërsisë së re të real-
izmit socialist te ne.

-Vendi i poezisë në kulturën
botërore dhe poezia jonë.

-Disa tipare të letërsisë sonë.

Të të njëjtit mendim me
Lidhjen e Shkrimtarëve dhe
Artistëve jemi edhe ne.

……………………………

Drejtoria e Dytë, Nr 2121/1

Lënda: Për një ftesë që ka mar-
rë I. Kadareja nga Franca.

LIDHJES SE SH-
KRIMTAREVE DHE ARTISTEVE

(Degës së Jashtme)
 TIRANE

Në përgjigje të shkresës suaj
Nr. 187, datë 11.7.1981, që bën fjalë

për një ftesë që ka marrë shkrim-
tari I. Kadare nga Klubi letrar
francez P.E.N. (poetë, eseistë, nov-
elistë), nënshkruar nga kryetari i
tij, Rene Tavernier, jemi të men-
dimit që të mos bëhet anëtar i jas-
htëm i këtij klubi dhe të mos mar-
rë pjesë as edhe në Kongresin e 45-
të Ndërkombëtar të tij, që do të
mbahet në Lion dhe Paris në shta-
tor të këtij viti. Nga ana e I. Ka-
daresë të bëhet një letër falënderi-
mi për ftesën. Megjithatë, për sa
sipër merrni edhe mendimin e
aparatit të KQ të PPSH-së.

 Zv/ministri
 (Ksenofon Nushi)
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Në 80-vjetorin e vdekjes së poetit, disa dëshmi të reja nga Krakovi
IN MEMORIAM

Më 1 gusht të këtij
viti mbushen plot
80 vjet nga vdekja

e poetit tonë të madh Ndre
Mjeda. Për të janë botuar
shumë shkrime, por më i
rëndësishmi është vepra në
disa vëllime kushtuar atij e
studiuesit të nderuar Men-
tor Quku. Kur në vitin 2005,
ai po përgatiste për botim
vëllimin e parë kushtuar rin-
isë së poetit, m’u drejtua me
kërkesën për ta ndihmuar
në gjetjen e dokumenteve të
qëndrimit të Ndre Mjedës
për studime në Krakov në
vitet 1891-1893, sepse i mun-
gonin ato. Me gjithë përçap-
jet që bëra në këtë drejtim,
nga historianë polakë mora
si përgjigje disa të dhëna të
përgjithshme për Ndre
Mjedën që i kishin siguruar
nga arkivat që kishin
shfrytëzuar. Ndërmjet të tjer-
ave, në to thuhej se rezultatet
në mësime të Ndre Mjedës
kanë qenë të mira dhe se në
përfundim të vitit të dytë ai
ndërpreu studimet dhe u lar-
gua nga Polonia, pa ditur
arsyet.

Ndre Mjeda ishte një prift
katolik jezuit dhe për stu-
dime në Krakov nuk u nis
nga Shqipëria, por nga Vene-
cia. Më 27 mars 1880 ai kish
hyrë në Shoqatën e Je-
zuitëve të Provincës së Vene-
cias dhe në vitin 1891, së
bashku me një grup je-
zuitësh të rinj nga kjo
provincë, shkoi për studime
për Teologji Dogmatike në
Kolegjin Jezuit të Krakovit.

Duke përfituar nga bash-
këpunimi që kam me
Arkivin e Shoqatës Jezuite
të Provincës Jugore të Polo-
nisë me qendër në Krakov, në
sajë të të cilit u bë e mundur
që përktheva dhe botova tri
vepra të priftit jezuit polak
Marçin Çerminjski kushtu-
ar Shqipërisë, Dalmacisë dhe
Malit të Zi si dhe Bosnjë e
Hercegovinës, shkruar prej
tij në shekullin XIX, iu drej-
tova këtij arkivi me
kërkesën për të kërkuar në
se në të kishte dokumente
për qëndrimin e Ndre
Mjedës në Krakov në vitet
1891-1893. Përgjigjja erdhi
pozitive dhe arkivi më dër-
goi faksimilet e 8 dokument-
eve që lidheshin edhe me
qëndrimin e Ndre Mjedës në
Krakov në këtë periudhë.
Për këtë ndihmesë duhet t’i
jemi mirënjohës dhe ta falën-
derojmë përzemërsisht Atin
Bogusllav Steçek, ish-drej-
torin e këtij arkivi dhe sot
administrator (Povincial) i
Urdhrit të Jezuitëve për Sho-
qatën e Pavarur Jezuite të
Rajonit të Rusisë ku, përveç
Rusisë, bëjnë pjesë edhe Kir-
gizia, Ukraina dhe Bjelloru-
sia, i cili iu përkushtua seri-
ozisht kësaj çështjeje dhe

Dokumentet e panjohura
për Ndre Mjedën

Qëndrimi për studime në Poloni
në vitet 1891-1893

Nga Leonard Zissi

zbuloi e na dërgoi këto do-
kumente.

Në shekullin XIX shteti
polak nuk figuronte në
hartën e Europës. Ai ishte
copëtuar në tri pjesë: pjesa

perëndimore ishte nën push-
timin e Prusisë, ajo lindore
në pushtimin e Rusisë car-
iste, ndërsa pjesa jugore, ku
përfshihej edhe Krakovi,
quhej Galici dhe ishte nën

Drejtoria e Përgjiths-
hme e Arkivave prezan-
toi revolucionin më të
madh të rrjetit arkivor
kombëtar këta 27 vjet,
aplikacionin online për
studiuesit që dëshirojnë
të studiojnë në Arkivin
Qendror Shtetëror me
një inventar prej 2 mil-
ionë titujsh, rezultat i
deritanishëm i projektit

pushtimin e Perandorisë
Austro-Hungareze. Është
kjo arsyeja që Katalogët e
Shoqatës Jezuite, faksimilet
e të cilave iu bashkëngjiten
këtij artikulli, emërtohen

në latinisht: “Catalogus Pro-
vinciae Galicianae Societatis
Jesu”.

Ky dokumentacion për-
bëhet nga tri pjesë.

Në pjesën e parëpjesën e parëpjesën e parëpjesën e parëpjesën e parë është

ARKIVI QENDROR SHTETËROR,
 2 MILIONË TITUJ ONLINE

të digjitalizimit të fondit të
AQSH-së. I gjithi ky proces
është pjesë e axhendës digji-
tale 2015-2020, e cila ka dhe
në thelb rritjen e cilësisë së
shërbimit ndaj qytetarëve.
Në këtë prezantim ishte e
pranishme ministria e Kul-
turës, Mirela Kumbaro. Drej-
tori i Përgjithshëm i
Arkivave, Ardit Bido shpre-
hu kënaqësinë të prezantojë

këtë revolucion për sa i për-
ket shërbimit në Arkivin
Qendror Shtetëror, dy ap-
likacione të cilat mundë-
sojnë digjitalizimin e plotë
në Drejtorinë e Përgjiths-
hme të Arkivave. “Së pari,
ne prezantojmë katalogun
online me 2 milionë tituj
dosjesh, të cilat mund të ak-
sesohen lirisht nga kushdo
për të marrë informacionin
historik që i nevojitet çdo
studiuesi për të studiuar në
sallën e studimit. Së dyti, një
aplikacion me anë të të cilit
mundësohet që të paracak-
tohet vizita në sallën e stu-
dimit, dosjen që dëshiron

një studiues që të shohë
dhe me garancinë e plotë
që do ta gjejë dosjen mbi
tavolinë kur të vijë për të
studiuar”, – tha ai. Ky
shërbim ka nevojë për një
regjistrim që qytetari
mund ta bëjë edhe nga sh-
tëpia vetëm duke futur të
dhënat personale. Kumba-
ro përgëzoi Bidon dhe
Arkivin e Shtetit për këtë
risi. “Urime Arkivit për
këtë instrument të ri që
futi dhe që përmirësoi
shërbimin për qytetarët”,
- tha ajo. Kumbaro u
regjistrua si studiuesja e
parë në aplikacionin e ri.

Regjistri i Katalogut i Sho-
qatës së Jezuitëve të Krako-
vit, arkivi i së cilës është
themeluar në vitin 1820. Ai
është shkruar në gjuhën la-
tinisht, ku Ndre Mjeda, në
vitet 1891 dhe 1892 është
regjistruar në numrin ren-
dor 38 me emrin AndreasAndreasAndreasAndreasAndreas
Mieda.Mieda.Mieda.Mieda.Mieda. Rubrikat e regjistrit
përmbajnë datën e lindjes së
Ndre Mjedës, e cila është
shkruar gabim si 19 nëntor
1886, kur dihet se Mjeda ka
lindur më 20 nëntor 1866. Ky
gabim është njohur edhe
nga vetë arkivi i mësipërm.
Përveç kësaj, në rubrikat e
mëpasshme, janë shënuar
data 27 mars 1880, ajo e pra-
nimit të Mjedës në Shoqatën
e Jezuitëve të Provincës së
Venecias, ajo e regjistrimit
të tij si student në vitet sh-
kollore 1891 dhe 1892 dhe, në
rubrikën e fundit figuron
shënimi në latinisht:
“Dim=dimissus” që tregon
se ai u largua nga Urdhri
Jezuit i Venecias. Faksimi-
let e këtij dokumenti para-
qiten në figurat 1 dhe 2.

Në pjesën e dytëpjesën e dytëpjesën e dytëpjesën e dytëpjesën e dytë para-
qitet lista e studentëve të
vitit të parë, të dytë, të tretë
dhe të katërt që studionin
në këtë kolegj. Në regjistrin
e vitit 1892, Andreas Mieda
figuron i pari në listën e stu-
dentëve të vitit të parë të stu-
dimeve, ndërsa në regjistrin
e vitit 1893, ai figuron i
regjistruar i dyti në grupin
e studentëve të vitit të dytë.
Faksimilet e këtyre doku-
menteve paraqiten në figu-
rat nr. 3, 4, 5 dhe 6.

Në pjesën e tretëpjesën e tretëpjesën e tretëpjesën e tretëpjesën e tretë të do-
kumenteve paraqiten lëndët
që ka dhënë provime Mjeda,
emrat e profesorëve si dhe
notat që ai ka marrë në këto
provime.

Ati jezuit Stanisllav
Çieshlak, Doktor i habilitu-
ar, Prof. Ing. në Katedrën e
Historisë të Kulturës Kris-
tiane në Institutin e Kul-
turës të Akademisë Igna-
tiane të Krakovit, ka përgat-
itur një studim të plotë kush-
tuar grupit të studentëve je-
zuitë të Venecias që shkuan
në Krakov në vitet 1891-1893,
ku bënte pjesë edhe Ndre
Mjeda, i cili do të botohet në
revistat polake në shtator të
këtij viti. Gjithashtu, ai ësh-
të duke përgatitur edhe një
studim me titull “NDRE
MJEDA NË KRAKOV” dhe
jemi në kontakt me të, që
këto dy studime, bashkë me
dokumentet e përmendura
më sipër, të bashkohen dhe
të botohen në një broshurë
të vetme me titull “““““NDRE
MJEDA NË KRAKOV”.

Regjistri dhe katalogët e
studimeve të lëna
përgjysëm nga Mjeda në
Poloni më 1892
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SI TË KEMI NJË JETË TË LUMTUR

Nusja e Topallit Nusja e Topallit 
‘çmend’ mediat e huaja

BULEVARDI
POLITIK

•  Vajza e deputetes Mesila Doda •  Vajza e deputetes Mesila Doda 
ka ditëlindjen, festa në Italika ditëlindjen, festa në Itali
•  Zv.ministri i Mbrojtjes, Petro Koçi •  Zv.ministri i Mbrojtjes, Petro Koçi 
i hipën anijes ushtarake italianei hipën anijes ushtarake italiane
•  Këshilla e zv.ministres së Arsim-•  Këshilla e zv.ministres së Arsim-
it në ditën e parë të gushtitit në ditën e parë të gushtit
•  Si ia shpjegon Genc Pollo, vajzës •  Si ia shpjegon Genc Pollo, vajzës 
së madhe ligjin e gravitetit?së madhe ligjin e gravitetit?

SUPLEMENT I

E mërkurë 2 Gusht 2017

“DREJTORESHA E TATIMEVE”: “DREJTORESHA E TATIMEVE”: 

“Ja si i rifi tova linjat menjëherë pas lindjes”“Ja si i rifi tova linjat menjëherë pas lindjes”

Brisida më komplimentoi Brisida më komplimentoi 
për rolin në “Portokalli”për rolin në “Portokalli”

Zbulohet sozia e Luana Vjollcës
Ja kush është vajza që ngjan Ja kush është vajza që ngjan 

tmerrësisht me moderatoren seksitmerrësisht me moderatoren seksi

MODERATORJA

Delinda Zhupa: Bashkëshorti nuk është xheloz, përkundrazi është kritiku më i madhDelinda Zhupa: Bashkëshorti nuk është xheloz, përkundrazi është kritiku më i madh
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Jemi mësuar ta shohim në
"Portokalli" teksa spikat me
rolet e saj. Delinda u shndër-

rua në të preferuarat e publikut
kur solli rolin e Drejtoreshës së
Tatimeve. Në intervistën e saj
dhënë për "Summer Pages" të
"Gazeta Shqiptare", aktorja rrëfen
edhe për telefonatën që Brisida
Shehaj i ka bërë pasi ka parë
skeçin. Më tej Delinda flet për mar-
rëdhënien që ka me bashkëshort-
in si dhe për dashurinë e saj më të
madhe: djalin, Dasantinin. Duket
se dasma është në planet e çiftit,
por deri atëherë kanë ende objek-
tiva për të përmbushur.

Keni përfunduar një sezon të suk-Keni përfunduar një sezon të suk-Keni përfunduar një sezon të suk-Keni përfunduar një sezon të suk-Keni përfunduar një sezon të suk-
sesshëm në "Portokalli"; si kasesshëm në "Portokalli"; si kasesshëm në "Portokalli"; si kasesshëm në "Portokalli"; si kasesshëm në "Portokalli"; si ka
qenë për Delindën?qenë për Delindën?qenë për Delindën?qenë për Delindën?qenë për Delindën?
Kam thënë që çdo sezon ka qenë i
vështirë, po si ky që iku nuk kam
kaluar. Ardhja e Dasantinit, pro-
vat, dhimbjet pas lindjes - pasi nuk
e bëra vetë, kam bërë lindje çezari-
ane - ishte goxha e vështirë. Të
gjitha këto ma kanë vështirësuar
pak punën. Femrat janë heroina,
me pak fjalë!
Drejtoresha e Tatimeve, nusjaDrejtoresha e Tatimeve, nusjaDrejtoresha e Tatimeve, nusjaDrejtoresha e Tatimeve, nusjaDrejtoresha e Tatimeve, nusja
'besnike' dhe shumë role të tjera.'besnike' dhe shumë role të tjera.'besnike' dhe shumë role të tjera.'besnike' dhe shumë role të tjera.'besnike' dhe shumë role të tjera.
Cila ndër këto role ka fjetur mëCila ndër këto role ka fjetur mëCila ndër këto role ka fjetur mëCila ndër këto role ka fjetur mëCila ndër këto role ka fjetur më
mirë te ju?mirë te ju?mirë te ju?mirë te ju?mirë te ju?
Të them që e kam më për zemër
njërin apo tjetrin është pak e vësh-
tirë. Roli i Miss Dhoqinës ka qenë
roli i parë me të cilin kam dalë në
skenën e "Portokalli"; kam prej tij
emocionet e para me publikun. Më
pas ka qenë socio-terapistja, një
rol super, i cili veç një javë u shfaq,
për fat të keq. Pastaj erdhi Brisi,
një tjetër personazh shumë i
dashur për publikun dhe shumë i
goditur politikisht.
Duket se për shqiptarët do tëDuket se për shqiptarët do tëDuket se për shqiptarët do tëDuket se për shqiptarët do tëDuket se për shqiptarët do të
mbaheni mend me rolin tuaj simbaheni mend me rolin tuaj simbaheni mend me rolin tuaj simbaheni mend me rolin tuaj simbaheni mend me rolin tuaj si
Drejtoresha e Tatimeve; ju vjenDrejtoresha e Tatimeve; ju vjenDrejtoresha e Tatimeve; ju vjenDrejtoresha e Tatimeve; ju vjenDrejtoresha e Tatimeve; ju vjen
mirë apo keq që identifikohenimirë apo keq që identifikohenimirë apo keq që identifikohenimirë apo keq që identifikohenimirë apo keq që identifikoheni
me këtë rol?me këtë rol?me këtë rol?me këtë rol?me këtë rol?
Nuk e kam problem të identifiko-
hem me cilindo prej roleve nga pub-
liku ose fansat. Më vjen mirë për
një gjë, që çdo personazh ka bërë
jehonë. Si Kimete, Miss Dhoqina,
sido që të më thërrasë publiku, nuk
e kam problem, përkundrazi, më
bën të ndihem mirë, pasi e shoh që
puna ime për të krijuar ato person-
azhe kompensohet, kthehet në
mirënjohje të falur nga publiku i
panjohur që ndjek dhe pëlqen
punën time.
A ju ka kontaktuar ndonjëherëA ju ka kontaktuar ndonjëherëA ju ka kontaktuar ndonjëherëA ju ka kontaktuar ndonjëherëA ju ka kontaktuar ndonjëherë
Briselda Shehaj pasi ju ka parëBriselda Shehaj pasi ju ka parëBriselda Shehaj pasi ju ka parëBriselda Shehaj pasi ju ka parëBriselda Shehaj pasi ju ka parë
në "Portokalli"?në "Portokalli"?në "Portokalli"?në "Portokalli"?në "Portokalli"?
Brisi e ka pritur shumë mirë, për
këtë gjë jam shprehur edhe më
parë. Patëm një bisedë telefonike
të dyja, në të cilën ajo më kompli-

mentonte për punën time, dhe një
komplimentim nga ana ime që ajo
e priti me aq sportivitet, gjë e cila
është thikë me dy presa të imitosh
një personazh politik, sepse varet
se si e pret ai. Brisi e priti shumë
mirë, dhe kjo gjë më bën të vazh-
doj të hulumtoj pa fund në profe-
sionin magjik të aktrimit.

Cilin rol nuk e do Delinda?Cilin rol nuk e do Delinda?Cilin rol nuk e do Delinda?Cilin rol nuk e do Delinda?Cilin rol nuk e do Delinda?
Të gjitha rolet i dua. Personazhet
janë si fëmijët; janë të gjithë një-
soj, nuk mund të veçoj dot asn-
jërin. Të gjitha rolet i luaj me të
njëjtin përkushtim e dashuri.
Ka ndodhur që bashkëshorti juajKa ndodhur që bashkëshorti juajKa ndodhur që bashkëshorti juajKa ndodhur që bashkëshorti juajKa ndodhur që bashkëshorti juaj
është bërë xheloz teksa ju ka parëështë bërë xheloz teksa ju ka parëështë bërë xheloz teksa ju ka parëështë bërë xheloz teksa ju ka parëështë bërë xheloz teksa ju ka parë
në ndonjë rol?në ndonjë rol?në ndonjë rol?në ndonjë rol?në ndonjë rol?

Egla Xhemali

Eldo nuk është xheloz aspak,
përkundrazi, është vetë artist e më
kritikon në çdo rol. Nëse nuk sh-
kon diçka, e kam kritikun më të
mirë. Madje, duke qenë se disku-
tojmë bashkë, ndajmë edhe men-
dime. Ai shpeshherë më ndihmon
me ndonjë batutë ose më iluminon
me ndonjë ide për sezonin.

Keni menduar ndonjëherë tëKeni menduar ndonjëherë tëKeni menduar ndonjëherë tëKeni menduar ndonjëherë tëKeni menduar ndonjëherë të
hiqni dorë nga aktrimi, apo ësh-hiqni dorë nga aktrimi, apo ësh-hiqni dorë nga aktrimi, apo ësh-hiqni dorë nga aktrimi, apo ësh-hiqni dorë nga aktrimi, apo ësh-
të ende herët për ta thënë këtë?të ende herët për ta thënë këtë?të ende herët për ta thënë këtë?të ende herët për ta thënë këtë?të ende herët për ta thënë këtë?
Aktrimi më pëlqen shumë. Nuk do
mund të bëja profesion më mirë
në këtë botë sesa aktrimi. Më
pëlqen, më intrigon, më lodh, më
mundon, më fal kënaqësi, ma bën
të adhurueshme; ka gjithçka që
nuk mund të ma falë asnjë profe-
sion tjetër, dhe çka është më e
rëndësishmja, është një profesion
që të bën të reflektosh e të ndry-
shosh gjithë veset e fenomenet e
këqija të një vendi. Do luaj derisa
të kem frymë! Më duket se më
rinon ky profesion, bëj gjithçka
dhe nuk më gjen asgjë. Ku ka më
mirë!
Sa ju shkojnë rolet e tjera, praSa ju shkojnë rolet e tjera, praSa ju shkojnë rolet e tjera, praSa ju shkojnë rolet e tjera, praSa ju shkojnë rolet e tjera, pra
larg humorit?larg humorit?larg humorit?larg humorit?larg humorit?
Roli i Kimetes... Roli i Jonidës, i
emisionit të pasdites, është po ash-
tu një imitim, prej së cilës kam
marrë gjithashtu një telefonatë
urimi. Plus që Jonidën e kam
përditë në punë, shkëmbehemi, e

INTERVISTA Delinda Zhupa: Bashkëshorti
nuk është xheloz, përkundrazi

është kritiku më i madh

"Drejtoresha
 E TATIMEVE":

"Ja si i rifitova linjat menjëherë pas lindjes"

Brisida Shehaj më
komplimentoi për
rolin në "Portokalli"
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Nusja e Topallit 'çmend' mediat e huaja

ZBULOHET SOZIA E LUANA VJOLLCËS
Ja kush është vajza që ngjan
tmerrësisht me moderatoren seksi

Eva Murati është një nga moderatoret që prem-
ton shumë edhe në fushën e kinematografisë. Ajo
ka luajtur në filmin "Skanderbeg" dhe fill pas tij
u bë pjesë e "Ti mund të më quash Xhon". Bukur-
inë dhe dhuntinë e saj e krahasojnë me atë të
këngëtares Jeniffer Lopez. Fama ka kapërcyer
vendin dhe bukuroshja njihet edhe jashtë. Një
prej mediave të njohura boshnjake "klix.ba" i ka
kushtuar një artikull asaj. "Eva Murati është një
gazetare sportive dhe prezantuese televizioni. Ajo
studion drejtësi, është aktore dhe modele nga
Tirana. Bukuroshja nga Shqipëria u lind më 25
maj 1995 dhe përveç gjuhës amtare flet anglisht,
italisht dhe spanjisht. Eva drejton momentalisht
një program sportiv, është një nga vajzat më të
bukura shqiptare, ka dhunti të shumta dhe është
shumë e talentuar, aq sa mund të krahasohet me
Jeniffer Lopez", shkruan "klix.ba". Eva Murati
është e fejuara e Genar Topallit, djalit të ish-
kryeparlamentares Jozefina Topalli.

me shumë dashamirësi më thërret
me humor: "Jonida, ç'kemi". Grua-
ja te "Çifti i lumtur" është një tjetër
rol i mirëgjetur, pasi godet një
fenomen social: tradhtinë.
Prej pak muajsh nënë e një djali,Prej pak muajsh nënë e një djali,Prej pak muajsh nënë e një djali,Prej pak muajsh nënë e një djali,Prej pak muajsh nënë e një djali,
sa ka ndryshuar jeta juaj?sa ka ndryshuar jeta juaj?sa ka ndryshuar jeta juaj?sa ka ndryshuar jeta juaj?sa ka ndryshuar jeta juaj?
Dasantini është frymë, jetë, dashu-
ri, shpirt; ma ka ndryshuar jetën
katërcipërisht! Përpiqem të jem
pranë tij në çdo ndryshim që i
ndodh. Dua ta shoh tek rritet e bën
gjëra të reja, që kur të rritet t'ia
tregoj e t'i flas për vitet e para të
jetës. Madje tezet, kur lindi i sollën

Librin e Bebes, e aty deri në tre vjeç
i shkruaj çdo ngjarje të bukur,
ndërsa te kutia e kujtimeve që ia
ka sjellë halla i kam ruajtur gjithë
sendet e para, biberonë, arushë,
gjithçka. Dua që të jetë një fëmijë i
lumtur, i shëndetshëm. Dua shumë
të trashëgojë artin e pikturës prej
të atit, se aktrimin ia mësoj vetë.
Si e balanconi kohën mes punësSi e balanconi kohën mes punësSi e balanconi kohën mes punësSi e balanconi kohën mes punësSi e balanconi kohën mes punës
suaj, që kërkon shumë prova, dhesuaj, që kërkon shumë prova, dhesuaj, që kërkon shumë prova, dhesuaj, që kërkon shumë prova, dhesuaj, që kërkon shumë prova, dhe
përkujdesjes ndaj djalit?përkujdesjes ndaj djalit?përkujdesjes ndaj djalit?përkujdesjes ndaj djalit?përkujdesjes ndaj djalit?
Kohën midis punës dhe familjes,
kuptohet që e kam të kufizuar, po
e gjej.
Menjëherë pas lindjes jeni rik-Menjëherë pas lindjes jeni rik-Menjëherë pas lindjes jeni rik-Menjëherë pas lindjes jeni rik-Menjëherë pas lindjes jeni rik-
thththththyyyyyer në fer në fer në fer në fer në fororororormë të shkëlqymë të shkëlqymë të shkëlqymë të shkëlqymë të shkëlqyer fiz-er fiz-er fiz-er fiz-er fiz-
ike; si ia dolët?ike; si ia dolët?ike; si ia dolët?ike; si ia dolët?ike; si ia dolët?
Forma e shkëlqyer fizike ka veç një
arsye. Fakti që jam gjithë kohën
në lëvizje them se më ka bërë që të
rikthehem në identitet, megjithatë
kam nevojë edhe për pak palestër
e pastaj bëhem Deli që kam qenë,
49 kg.
Keni menduar për dasmë, do t'ju
shohim me të bardha?
Dasmën e kam në plane, do doja ta
përjetoja në jetë fustanin e bardhë,
por për momentin është pak herët,
se kemi plane të tjera. Duhet të re-
alizojmë disa objektiva, e më pas
të shijojmë dasmën.
Po në të përditshmen tuaj, sa bëni
humor, apo e ruani të gjithë en-
ergjinë për në skenë?
Në jetën e përditshme jam shumë
e qeshur, e dashur, dua t'i bëj
njerëzit, miqtë, shoqërinë, të afër-
mit vetëm të qeshim, të ndihen të
lumtur. Është shpenzim kohe të
kalosh çaste të mërzitshme në jetë.

Luana Vjollca është një nga moderatoret dhe artistet
më të përfolura të momentit. Bukuroshja ka qenë për

shumë kohë në qendër të lajmeve rozë sa i përket
bukurisë, fotove provokuese dhe pasionit për muzikën.
Këto e kanë çuar larg moderatoren, duke e bërë të
njohur edhe në mediat e huaja. Kush do e besonte se
ajo ka një sozi? Vajza e
cila duket tamam si
Luana i ka flokët bion-
dë, vetullat e larta dhe
buzët si ajo.
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Si të kemi një jetë të lumtur

Autori Dan Buetter
ka hulumtuar
katër nga vendet

më të lumtura në botë për të
zbuluar fshehtësitë e tyre.
Këtu do të gjeni 8 mënyra se
si mund ta bëni jetën tuaj më
të lumtur duke filluar që
tani. Ashtu siç kemi zbulu-
ar gjatë udhëtimeve tona,
recetat për mirëqenie ndry-
shojnë thellësisht nga një
kulturë në një tjetër. Për
shembull, në Danimarkë
qytetarët ndihen mirë me
kujdesin e qeverisë së tyre,
e dinë që nevojat e tyre do të
përmbushen nga kujdesi
mjekësor, edukimi dhe
shumë dobi të tjera sho-
qërore që ofron shteti. Nga
ana tjetër, meksikanët
mbështeten në lidhje të for-
ta me miqtë dhe familjet, me
një besim të tepërt në
kishën e tyre dhe një kapac-
itet të çuditshëm për të qe-
shur përballë çdo vësh-
tirësie. Për njerëzit në Sin-
gapor, siguria dhe rritja e
shpejtë ekonomike ka qenë
kyç në ardhmërinë e tyre.
Banorët e San Luis Obispo,
së fundi kanë filluar të bëjnë
stil jete kalifornian.
Përkundër ndryshimeve të
shumta, secila nga këto
katër vende të lumturisë na
kanë dhënë indikacione të
rëndësishme rreth
mënyrave se si të përmirë-
sojmë mirëqenien tonë. Ja 8
nga ato me të cilat mund t'ia
fillosh.

Gjej ambiente të qetaGjej ambiente të qetaGjej ambiente të qetaGjej ambiente të qetaGjej ambiente të qeta
Jeto në një lagje të qetë.
Njerëzit janë krijesa tejet
adaptuese. Ne mund të adap-
tohemi edhe në ato vende ku
temperatura është shumë e
ftohtë, por nuk mund t'i
adaptohemi zhurmës. Me
fjalë të tjera, aeroplanë mbi
kokë, vetura në lëvizje, apo
muzika e zhurmshme nga
fqinji në derën tjetër, për çdo
ditë gërryejnë lumturinë
tuaj. Sheh fqinjët me vetura
të bukura dhe shtëpi më të
mëdha e kështu edhe ti do t'i
dëshiroje ato. Kështu që lar-
gohu dhe gjej një vend të
qetë.

Shmang udhëtimet eShmang udhëtimet eShmang udhëtimet eShmang udhëtimet eShmang udhëtimet e
gjatagjatagjatagjatagjata

Këtu po flasim për ata të cilët
udhëtojnë për në punë çdo
ditë me autobus, tren apo
edhe makinën e tyre, e cila
shpesh i vonon për shkak të
trafikut. Udhëtimi është ak-
tiviteti më pak i pëlqyer nga
njerëzit. Në fakt, njerëzve që
udhëtojnë një orë çdo ditë u
duhen edhe 40% e rrogës së
tyre mujore për të qenë të
lumtur me jetën e tyre në
krahasim me ata që nuk

bëjnë udhëtime të gjata.
Mundohuni të gjeni një
punë që është afër zonës ku
banoni.

Gjej një hobiGjej një hobiGjej një hobiGjej një hobiGjej një hobi
Të gjithë ne duhet të kemi
ndonjë hobi që na përmirë-
son jetën tonë. Në Danima-
rkë, 95% e popullsisë ndjekin
hobe të ndryshme, ose prak-
tikojnë sporte. Disa prej dan-
ezëve e lënë edhe punën pas-
dite për ta kaluar pjesën e
mbetur të ditës me hobin e
tyre. Kjo gjë i ndihmon të
ulin nivelin e stresit.

Investo në eksperienca
Të shpenzosh para në push-

ime familjare, edukim, kurs
muzike, sport e kështu me
radhë ka më shumë gjasa të
të japë ndjesi të mirëqenies
sesa të shpenzosh duke blerë
veshje të modës së fundit
apo makinë të re.

Zvogëlo kohën qëZvogëlo kohën qëZvogëlo kohën qëZvogëlo kohën qëZvogëlo kohën që
shikon TVshikon TVshikon TVshikon TVshikon TV

Është e vështirë, por duhet
ta menaxhojmë më mirë ko-
hën para televizorit. Largo-
ni TV-të nga dhoma e fëm-
ijëve. Hulumtimet tregojnë
se kjo i bën fëmijët që të jenë
më aktivë dhe jo mbi peshë.
Kjo është një mënyrë shumë
e mirë për të ulur kaloritë e
për të mos ngrënë aq shumë

sa kur sheh TV.
Jeto me kafshë shtëpiake
Shumë studime tregojnë se
pronarët e kafshëve shtëpi-
ake janë më të shëndetshëm
dhe të lumtur sesa ata të
cilët nuk mbajnë një të tillë.
Ata kanë presion më të ulët
të gjakut dhe më pak stres.
Kafsha shtëpiake të jep
vetëvlerësim, qetësi dhe ndje-
si të mirëqenies. Ajo të ofron
shoqëri pa kushte. Pronar-
ët e kafshëve shtëpiake kanë
më pak probleme shëndetë-
sore.

Pikturo me ngjyra përPikturo me ngjyra përPikturo me ngjyra përPikturo me ngjyra përPikturo me ngjyra për
të rtë rtë rtë rtë rritur enerritur enerritur enerritur enerritur energjinëgjinëgjinëgjinëgjinë

tëndetëndetëndetëndetënde
Deri më tani janë bërë shumë
hulumtime rreth ngjyrave.
Ta ngjyrosësh dhomën
tënde të ndenjes me ngjyrë
të verdhë inspiron energji
dhe më shumë dëshirë për të
vepruar. Mos e harro këtë,
sado që shumëkujt i duken
ngjyrë e keqe.

Gjej parGjej parGjej parGjej parGjej partner metner metner metner metner me
qëllime të njëjtaqëllime të njëjtaqëllime të njëjtaqëllime të njëjtaqëllime të njëjta

Gjej dikë të cilit mund t'i
komunikosh qëllimin e jetës
tënde si dhe planin për ta
realizuar atë. "Mendo për
dikë që ka kapacitet të të
japë shtytjen e herë pas here
të të çojë drejt potencialit të
jetës tënde", rekomandon
Richard Leider, autori i lib-
rit "The Power of Purpose"
(Fuqia e Qëllimit). Mundohu
të flasësh me partnerin
rreth qëllimit të jetës tënde,
dy deri tri herë në vit.
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BULEVARDI
POLITIKNa merrni seriozisht!

Vajza e deputetes Mesila Doda
ka ditëlindjen, festa në Itali

Zv.ministri i Mbrojtjes, Petro Koçi
i hipën anijes ushtarake italiane

Si ia shpjegon Genc Pollo, vajzës
së madhe ligjin e gravitetit?

Këshilla e zv.ministres së Arsimit
në ditën e parë të gushtit

Vajza e
vetme e

deputetes
Mesila Doda
festoi ditëlind-
jen këto ditë,
dhe për këtë
familjarët
kanë dashur
ta gëzojnë. Ditëlindja e Hanës
këto ditë të nxehta u festua në
Val Badia, e cila është një zonë në
Tirolin jugor në Itali. Deputetja
Mesila Doda e ka uruar të bijën, e
cila duket se është rritur goxha,
por për mami Mesilën dhe babi
Kelin ka mbetur po ajo e vogla e
familjes, ashtu si edhe për vël-
lain, i cili tashmë u është bërë shok dy figurave të njohura publike.
Deputetja Doda duket se ka preferuar të marrë një pushim të vogël,
pas fushatës zgjedhore që ajo kryesoi për PDIU-në.

Një ditë,
ndërsa kishte

mësuar në shkollë
diçka për gravite-
tin, vajza e
madhe e pyet
ministrin Genc
Pollo.
- Babi, ç'është
ligji i gravitetit?
Ma shpjego pak
më mirë, të
lutem!
Por, Pollo që as e
vrau shumë
mendjen në atë
moment, i
përgjigjet:
-Të them të
drejtën, nuk e di.
Ku ka kohë babi
jot të ndjekë
punimet e Parla-
mentit dhe të
mësojë për të
gjitha ligjet që ai
miraton!?

Zv.ministri i Mbrojtjes, Petro Koçi ka qenë mjaft aktiv gjatë inspektimeve të
fundit në

stërvitjet ushtar-
ake. Ai ka zëvendë-
suar edhe minis-
tren Mimi Kodheli,
gjatë kohës kur ajo
ishte e angazhuar
në fushatën zgjed-
hore. Por tashmë
puna vijon dhe
ende nuk dihet se si
do të jenë ndry-
shimet në qeveri.
Gjithsesi Koçi i
ruan kujtimet e
çdo dite pune. Në
një nga fotot që ai
ka publikuar në
rrjetin social "Facebook" ka shkruar: "Para disa javësh në anijen ushtarake
italiane Palinuro. Me komandantin e anijes. Në portin e Durrësit".

Zv.ministrja e Arsimit, tashmë edhe deputete e LSI-së, Nora Malaj njihet
për këshillat e saj të vyera që jep jo vetëm për brezin e ri, por edhe për

prindërit e tyre. Në një postim në profilin personal në "Facebook" ajo e nis
muajin gusht me një këshillë për të gjithë ata që duan ta marrin parasysh. "E
djeshmja është çek i anuluar, e nesërmja është një kredi, e sotmja është mon-
edha që ke në dorë. Shpenzoje me kujdes", citon Nora Malaj Kay Lyons. Me anë
të kësaj shprehjeje, ajo duket se i këshillon miqtë e saj që ta jetojnë dhe
shfrytëzojnë të tashmen sa e kanë në dorë, por edhe të harrojnë se çfarë iku.



E mërkurë 2 Gusht 201718 - SPECIALE

Shkolla e Bashkuar
apo siç njihet sh
kolla e "begsave"

ka qenë një ndër insti-
tucionet e rëndësishme
të arsimit. Në 45 vite të
funksionimit të Sh-
kollës së Mesme të
Përgjithshme Ushtar-
ake "Skënderbej", në të
kanë punuar qindra më-
sues, pedagogë, ushtar-
akë dhe punonjës të
shërbimeve të ndry-
shme. Në këtë pjesë të
parë të shkëputur nga
libri "Skënderbegasit
ndër vite" i autorëve
Maksim Fejzulla e
Kujtim Boriçi, ne do të
sjellim pikërisht listën
e nxënësve që kanë
mbaruar Shkollën e
Bashkuar qysh prej vitit
1945 deri në vitin 1962.
(PERIUDHA
28.4.1945 DERI
NË 1962)

Në vazhdim është lis-
ta zyrtare e nxënësve
që kanë studiuar në Sh-
kollën e Mesme të
Përgjithshme Ushtar-
ake "Skënderbej" nga 25
marsi i vitit 1945 deri
në vitin 1962, ndërsa në
ditët në vijim do bot-
ojmë listën e stu-
dentëve deri më 1992
kur kjo shkollë u mby-
ll, nxjerrë nga fondi
përkatës i Arkivit Qen-
dror të Ushtrisë. Por
për shkak të praktikës
së ndjekur gjatë viteve
në dokumentim,
veçanërisht në vitet e
para të saj (kadetëve që
vinin nga lufta apo dhe
të tjerë nga terreni
kishin dosje jo në sh-
kollë po në entin nga
vinin), dëmtimeve në
kohë e shkaqe të tjera
që lidhen me pakujdes-
inë e administratorëve
të historikut të institu-
cionit në dekada, kjo
listë, nuk është e saktë.
Gjithsesi, kjo është lis-
ta zyrtare që ndodhet
në Arkivin Qendror të
Ushtrisë, e cila men-
dojmë që me përpjekje

Dokumentet arkivore shkëputur nga libri "Skënderbegasit ndër vite", i autorëve Maksim Fejzulla e Kujtim Boriçi

Kush ka studiuar aty nga 1945 deri
më 1962, lista e plotë me emra

Lista emërore e nxënësve të Shkollës së
Mesme të Përgjithshme Ushtarake "Skënderbej"

LIBRI
SHKOLLA E BASHKUAR "SKËNDERBEJ"





të tjera, konsulta e stu-
dime në arkivat e ish-
njësive ushtarake, drej-
torive të personelit në
ministri e reparte, të
pasurohet dhe të jetë e
plotë në volumin
pasardhës të "Skënder-
begasit ndër vite...".

28 MARS 1945
Myfit Bego
Ali Ismaili
Hajdar Shehu
Qani Paja
Sejdi Kamberi (Bilushi)
Ismail Shehu
Dervish Dyrmishi
Tetar Avdia
Skënder Fezga
Braçe Brahimi
Bukurie Malo
Veronika Murzaku
Katerina Prifti
Xhevrie Golemi
Hasan Çeli,
Arshi Abazi,
Andrea Peçi,
Bajram Bilali,
Foto Goga,
Goxho Kondi,
Haxhi Isufi,
Tare Çelo,
Muhamet Tare,
Misir Bone,

Naxhi Zhupa,
Panajot Karaçina,
Koço Kaliva,
Thoma Nikolla,
Sait Jonuzaj,
Yzerir Dervishi,
Zenel Koshaj,
Nonda Riza,
Isuf Cenaj,
Pavlo Goga,
Dule Hoxha,
Rustem Agalliu,
Kristo Argjiri,
Ilia Çami,
Namik Natrti,
Hajdar Shehu,
Thoma Prifti,
Niko Vasil Qiriako,
Qemal Muhametaj,
Rrapo Kalemaj,
Qerim Kurteza,
Dilaver Danaj,
Sulo Saliaj,
Pandeli Dolla,
 Zyra Zhuzhuni,
Ylvije Cenaj.
VITI 1949-1950
Zeqir Ymer Alliu
Nustret Rrapo Amataj
Tashko Kolë Anastasi
Shyqyri Aziz Balla
Qeber Fetih Bisha
Koço Rufi Boçe
Vedat Shyqyri Buzi
Gani Jakup Buxheli

Nevruz Bajram Cakaj
Bardhyl Neshat Çarçani
Iljaz Braho Çuhadar
Jorgji Aleks Çuka
Ethem Ali
Perlat Kasem Gjonlikaj
Kahreman Azmi Harxhi
Haxhi Sul Hysa
Thimi Aleks Jorganxhiu
Lame Koço Koçi
Agothokli Mihal Kola
Luan Xhevit Kukeli
Qeverim Ibrahim Kushta
Tomorr Asen Leskoviku
Vasil Naum Mazhe
Minella Koço Milo
Thimi Ilia Minxhali
Jaçe Hysni Mullaj
Ahmet Xhevit Nanaj
Reiz Goxho Nika
Zyber Dervish Nova
Masar Hashim Ndreu
Riga Nikoll Penklui
Fitim Ramadan Fluku
Rakip Nazif Spahiu
Rifat Shahin Shehataj
Anastas Kosta Sheti
Bahri Nure Taipi
Llukan Kalam Thano
Pirro Shefqet Veshi
Kapllan Leko Xhelili
Nasi Kristo Xhuveli
Mahmut Haziz Leka
Selim Hoxha
Staf Doçi
Behlul Zotaj
Tajar Islam Bedini
Alfons Foti Biçi
Temo Alit Bisha
Hamza Sulejman Boksi
Iliaz Islam Broka
Hidai Ymer Biçoku
Vasil Perikli Çoku
Astrit Isuf Çobani
Osman Muhamet Fosa
Eqerem Azmi Harxhi
Myslim Lilo Haxhia
Rustem Arif Haxhiu
Llazar Kozma Hilaj
Nuri Dave Jaho
Trofon Kozma Konomi
Dhimitraq Mihal Kove
Patush Jasim Kreno
Fadil Tahir Kuçi
Vasil Petro Luarasi
Gjon Xhelosh Luça
Andon Todi Llapi
Fillip Ilia Margo
Shaqo Adem Metaj
Irfan Hamdi Morava
Selim Muho Muharremi
Avni Gani Myzyri
Aranit Isuf Osmani
Sefedin Muharrem Popaniku
Preng Ndre Pregjetoni
Vasil Josif  Prifti

Feim Hamid Reka
Dhimitraq Ristani
Zoji Trifon Risto
Myqerem Skënderi
Foto Jorgji Solis
Fatmir Faik Shehu
Sami Veledin Zeneli
Perlat Sabri Zykaj
Shkumbin Xhafer Hakani
Lulëzim Fuat Dibra
Isuf Sadik Sanaj
Mustafa Ahmet Ahmeti
Besnik Myslim Kurti
Petrit Ramiz Kurti
Skënder Deli Doçi
Petraq Kristo Kondi
Andon Jorgo Thimi
Rauf HIto Alimerko
Androkli Spiro Andrea
Ndriçim Mustafa Abdihoxha
Gani Ramadan Berberi
Luan Kasem Bashari
Shuajip Xhemal Balili
Gani Osman Beja
Reshat Neki Çelaj
Andon Thoma Gjini
Ahmet Osman Gjuzi
Selim Myslim Hoxha
Micol Binjar Haxhia
Abdullah Ramadan Halili
Islam Haxhi Halimi
Llambi Llazi Jovani
Naum Kozma Kondakçiu
Ylli Rasim Kolonja
Malo Musa Kararambi
Koço Pandi Kota
Mahmut Sali Leka
Halit Mehmet Leshnja
Arif Lamçe Lamçja
Meto Mersin Mersini
Safet Qani Muraji
Daut Daut Mehmeti
Mishel Andon Mio
Kadri Sali Nelo
Xhavit Xhelal Poçesta
Besnik Aburraman Qamili
Ali Orman Ruçi
Kristaq Miti Roko
Reiz Nafiz Sinani
Bardhyl Naim Shehu
Ilmi Hamit Shtylla
Aleko Viktor Tasellari
Bardhyl Vasil Taçi
Pavllo Spiro Thanati
Fejzi Dilaver Poshtima
Orman Rexhep Zeqiri
Servet Cane Zeneli
Esat Sali Xhepa
Qani Metlli Media
VITI 1950-1951
Ahmet Gjoligaj
Aleko Çeko
Agim Faslliu
Beqo Arbaj
Bashkim Gjoligu
Durim Dervishaj

Rexhep Shehu
Dosti Serjani
Faruk Dragoti
Fadil Toçi
Feim Xhiveshi
Gain Muho
Grigor Zotaj
Hasan Çipuri
Hasan Mehja
Isa Qosja
Jeton Baruti
Lirim Deda
Latif Hoxha
Muharem Shpendi
Novruz Turhani
Novruz Xhaferri
Neshat Zeneli
Petrit Çërlai
Qazim Barbullushi
Skënder Dhroso
Sulejman Kondi
Selam Lalaj
Shezai Kasa
Tahir Tahiraj
Volter Mero
Zenel Frangu
Anton Leka
Selaudin Lleshi
Avni Boro
Bajazit Jaho
Dinë Arëza
Drini Bardhi
Demir Xhiveshi
Elmaz Agolli
Ethem Halili
Engjëll Haxhymeri
Elez Bajrami
Gjergj Titani
Gjet Lekizi
Hasko Hasani
Halil Qëndro
Josif Prifti
Josif Duni
Kujtim Peçi
Luan Cukallo
Petrit Cukallo
Petrit Myftiu
Rustem Peçi
Rifat Hasani
Ridvan Topulli
Selim Mataj
Skënder Ijjazi
Sefedin Fuga
Sabri Ethemaj
Sadri Sokoli
Shezai Metani
Skënder Bali
Sefedin Qorlazja
Viktor Koka
Tomorr Boçi
Rifat Vranezi
Xhelal Hyseni
Aleko Pojani
Andon Qafzezi
Bastri Bukri
Bahri Ceko

Beniamin Lohja
Destan Puco
Dhimitër Vaso
Fuat Koçollari
Ferit Bretllocka
Gaqo Jora
Hasan Seferi
Irakli Bajrami
Jak Mandreja
Kristaq Mitro
Luth Shehu
Mark Berdufi
Munir Fida
Myfit Dauti
Nevruz Dervishi
Paulin Kraja
Petrit Vullkani
Rexhep Myftiu
Selam Hoxha
Spiro Stoja
Skënder Manjani
Shefqeç Lame
Shkëlzen Bajraktari
Viktor Dhroso
Zyk Laze
Llukan Shyti
Rrok Vuji
Abedin Telhaj
Ahmet Banushi
Bajram Haruni
Bashkim Dino
Bashkim Haxhiu
Bardhosh Demiri
Bexhet Ahmataj
Destan Laci
Dhimitër Prifti
Dhimitraq Zoga
Esat Arapi
Fejzo Xhafka
Guri Miçinoti
Kleanthi Dhimitri
Manush Kreshpa
Pandeli Dhimogjini
Paskal Shllaku
Piro Pema
Polo Laska
Petrika Stefani
Pjetër Bardhoku
Rahim Hallaçi
Sokrat Gjerazi
Sulejman Kuroi
Thanas Piu
Ymar Xheliu
Zihni Bejko
Xhevdet Xholi
Mihal Shehu
Qani Mezuri
Lumo Shehu
Betmi Pavari
Gani Mustafa
Musa Rama
Stefan Gjobo
Leandro Xhebo
Skënder Idrizi
Bilbil Mehmeti
Ali Malindi

Foto ilustruese
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Ahmet Sejdia
Anesti Jorgji
Baftjar Çeka
Eduart Shehu
Gezdar Vehipi
Grosh Halili
Hysen Shehu
Koço Mborja
Kondo Kondaj
Luan Gajçe
Myfit Shabani
Musa Daja
Mërkur Gjergjani
Mark Kovaçi
Mark Jushi
Petrit Vezi
Rexhep Karaj
Rustem Dollapi
Rasim Çiku
Refik Nanaj
Ramadan Rama
Robert Janku
Sul Myftiu
Spiro Qirjazati
Tomorr Saraçi
Thanas Bello
Viktor Naska
Kadri Karmaku
Zisi Anastasi
Hamit Qervani
Neki Bekteshi
Petraq Budina
Panajot Bog
Rasim Çela
Bejkush Orjeti
Muço Xefraj
Myfit Sejkoti
Asllan Doda
Avni Asqeriu
Astrit Mullaj
Agim Sako
Bajram Hazizi
Deli Gjata
Fatmir Belliu
Feti Merka
Gëzim Gjata
Halil Leksoti
Hysen Dervishi
Halil Bulku
Ilia Varezi
Idajet Muçollari
Kolë Gjanaj
Leonidha Duka
Luan Maliqi
Myfit Trepsha
Mehmet Hysa
Pal Sinani
Qemal Haxhia
Rexhep Sana
Shaban Diko
Shkëlqim Grepcka
Thimi Gjoka
Vangjel Sata
Xhavit Xhani
Xhavit Dingu
Muhamet Qamili

Muhedin Ymeri
Rasim Laci
Ligor Thomai
Mehdi Laze
Jani Prifti
Arqile Koça
Thoma Koka
Sali Kadia
VITI 1952-1953
Agim Cenaj
Alush Bisha
Bastri Hamitaj
Çarçan Çarçani
Dhimitër Dhaskali
Dhionis Josifi
Emin Lahja
Ezam Hasani
Fadil Beqiri
Hajredin Isufi
Halil Ahmeti
Hazbi Serani
Jani Paskali
Jorgji Kacollja
Jovan Risto
Kadri Gjinaj
Kaso Petoshati
Krenar Shehu
Kiço Treska
Kadri Ibrahimi
Llesh Gjini
Marko Pone
Meko Elmazi
Nazmi Ormëni
Ndriçim Mullisi
Nuri Rusi
Qemal Ballabani
Qirjako Dhimo
Servet Veshi
Sulejman Thuri
Shaban Rama
Shërbim Resuli
Shkëlqim Kushova
Veliko Kuçi
Veniamin Qirjazi
Zenel Kola
Mehmet Aliko
Ali Basha
Avdi Xhuveli
Çerçis Xhelo
Diogjen Rozati
Dhimitraq Shkodrani
Elmas Rraba
Haxhi Luska
Haki Çerkuzi
Iliaz Muça
Kujtim Murati
Kadri Veliu
Menyr Resulaj
Pal Proletari
Piro Xheli
Refit Xhaferri
Servet Shaqiri
Sali Leskaj
Sulejman Cakoni
Sheme Tahiri
Shyqyri Dauti

Shyqyri Kacabani
Shefqet Haxhiu
Tahir Qymyri
Thoma Çela
Thimi Havari
Viron Tane
Viron Thomallari
Viktor Jovani
Vasil Balli
Xhevat Hysa
Xhevdet Xhelo
Xhevdet Hamiti
Xhemal Hoxha
Yllson Begolli
Zabit Beçi
Zet Marku
Zyber Hasko Gjoligaj
Kadri Basha
Mustafa Meta
Avni Xhani
Avdi Shefkiu
Agim Meço
Agim Aliu
Ali Kaderja
Bajram Agoj
Bardhyl Manjani
Daut Xhaferri
Foto Bshnjaku
Fari Musaj
Gëzim Dokollari
Gjet Doda
Ilvi Gjura
Idajet Mema
Ibrahim Shameti
Islam Lame
Jaçe Lula
Jak Ndoja
Kostandin Moça
Kostë Kote
Limos Almuçi
Laver Likshëndaj
Ligor Rudha
Lefter Gjorgji
Llambi Misha
Mit'hat Islami
Mark Ndoci
Namik Shehu
Reuf Zotaj
Rrapi Tabaku
Sotiraq Qirici
Sulejman Mingla
Servet Muka
Shefqet Hoxha
Tomorr Shehu
Thimi Gjergji
Vullnet Didini
Tahir Shabani
Adif Lame
Agron Braçe
Bujar Elmazi
Bego Gaba
Bahri Barbëllushi
Beki Xhaferri
Bekim Duka
Çaush Taçi
Dine Merja

Dine Hodo
Dajlan Omeri
Fran Lleshi
Fejzi Alemaj
Gëzim Delli
Hysni Jaho
Hamit Osmani
Ilia Gjipali
Koço Doko
Kostaq Ilo
Lek Dedaj
Mulla Mullaj
Mehmet Beqiri
Murat Gecaj
Mihal Qirjaqi
Mustafa Çela
Palok Muraj
Pertef Sadiku
Pelivan Luçi
Pulo Pulaj
Sofokli Kopali
Sefedin Tabaku
Spiro Neranxa
Saraç Bedaj
Selman Mataj
Syrja Lushaj
Selim Kondi
Teki Selataj
Thoma Jorgji
VITI 1953-1954
Agim Gaba
Agim Vebiu
Agim Veleshnja
Allaman Isaku
Admir Flaga
Bajram Dervishi
Çerçis Zekaj
Dano Malaj
Et'hem Mehmeti
Hyqmet Thomaj
Haxhi Ajdini
Hajdar Hoxha
Halit Çaushi
Fatmir Hajdo
Fejzi Ismaili
Fiqiri Mani
Ismet Beqiri
Ismen Marku
Luan Cakrri
Mustafa Fezga
Mark Kola
Niko Trandafili
Napoleon Braho
Namik Seferi
Janaq Baco
Petrit Puka
Rexhep Halili
Rufit Gurdonazi
Robert Peçi
Sul Tahiri
Skënder Likaj
Sami Gjonaj
Sokrat Basha
Sybi Koçi
Tahir Kondi
Viktor Dogo
Agim Agolli
Mehmet Xhedigu
Ali Malushi
Arqile Pilkati
Anastas Ristani
Aqif Tusha
Bilush Ymeri
Dilaver Hoxha
Dhori Simaku
Hjri Demi
Festim Koshi
Faik Malushi
Gori Biba
Geg Stojani
Ilmi Brati
Jorgo Drrasa
Lirim Kokona
Nuhi Kaçonolli
Nazif Bejo
Nikoll Dudi
Mazar Shero
Mystret Xomo
Merko Sina
Myrvet Muço
Osman Halili
Qamil Lanko
Rasip Alia
Rexhep Tusha
Resul Ahmetaj
Sefer Likaj
Sofokli Kapaj
Selaudin Kela
Sheraf Azizaj

Shpendi Halili
Shpëtim Mema
Shuaip Memini
Qani Spahiu
Vizhdan Dino
Faik Ballati
Adif Hasani
Agim Sadiraj
Anesti Leka
Avni Duraj
Bajram Alimani
Dhimitraq Koçi
Durim Islami
Fatmir Yzeiri
Gogo Duka
Halil Rama
Hamzë Koçi
Jaho Saliu
Ilir Ndreu
Ilmi Blloshmi
Ismail Shori
Ismet Nanaj
Izet Laba
Idri Bilali
Kujtim Xhunga
Lelo Lelaj
Llambi Krati
Muharrem Sharbiçi
Musa Musaj
Ndue Jaku
Pandeli Papa
Pjetër Gjoni
Refik Kuca
Riza Thomaraj
Sali Kajaci
Skënder Faslliu
Spiro Tupa
Shaban Aliu
Telha Rexha
Tomorr Guni
Vangjel Nasta
Vangjel Papajani
Mustafa Balla
VITI 1954-1955
Ali Veskaj
Andrea Toti
Asqeri Emini
Bajram Kafeja
Gëzim Begaj
Hasan Jonuzi
Hysen Serani
Zef Bushati
Jorgo Plaku
Kostandin Hoxha
Kujtim Lumani
Kutel Çino
Lyfto Menushi
Llesh Tarazhi
Muharrem Kuçana
Mark Mandreja
Nikolla Taja
Niko Qëndro
Qatip Askushi
Ramadan Veliu
Resmi Islami
Rexhep Alimema
Spiro Lali
Spiro Mitrushi
Sokrat Pango
Shezai Skëndaj
Tom Kola
Vaskë Ziu
Veli Galipi
Bastri Xhebroj
Vangjel Gjergo
Skënder Metilli
Abaz Islami
Agim Halilaj
Ali Kuçi
Bejkush Gjoni
Besnik Hashorva
Defrim Gjoligaj
Eriko Nestori
Flori Shehu
Ferit Rexhepi
Ibrahim Lila
Ismail Kogjoni
Ibrahim Jakupi
Jorgo Llanaj
Limon Limoni
Luftar Sadiraj
Maksim Alikaj
Misret Rama
Pal Mauci
Pandeli Tabaku
Perikli Xhixho
Ramo Mejdia
Sami Sokoli
Sinan Shakaj

Selaudin Kuca
Shaban Thaçi
Shaban Xebraj
Shyqyri Aliaj
Tomorr Kokona
Vebi Panavija
Zydi Agolli
Zoto Zotaj
Dragush Kurti
Abaz Haxhiu
Abdurahman Ashiku
Agron Daci
Andrea Xherau
Azem Mulaj
Azem Lamaj
Abdyl Halilaj
Bilal Velaj
Bujar Domi
Bule Veizi
Dhimitër Dhima
Ferid Gjinali
Guri Kita
Halim Gjoni
Habil Halemi
Ideal Dervishi
Kasem Spahiu
Kozma Paskali
Kujtim Bejko
Koli Gjoka
Lutfi Gjika
Lutfi Zyka
Mehmet Bejko
Ndue Kocaj
Pirro Begvarfaj
Gain Mulaj
Xhaferr Bejleri
Theofillo Gjoka
Zihni Kulloli
Muço Muçaj
Pirro Gjondeda
Agron Myzyri
Ali Cakoni
Aliko Nasta
Dilaver Xhemali
Dhimitër Thomaj
Eqber Skëndi
Ethem Shkëmbi
Hajdar Marku
Hysen Karaj
Iliaz Zeneli
Isuf Baboçi
Jonuz Medini
Kasem Haxhiu
Kujtim Leskaj
Lek Lleshi
Simon Rajta
Lutfi Halili
Memo Ruka
Mikel Janku
Mustafa Kuçana
Nazmi Orja
Nuro Brati
Nuri Leskaj
Pando Prifti
Raif Hoxha
Sazan Hajdari
Seit Hereni
Shefqet Kaba
Tomorr Lila
Vasil Zhapa
Taqo Aleksi

VITI 1955-1956
Anesti Pikuli
Asllan Godo
Anesti Mitri
Aleko Beta
Bashkim Qatipi
Besnik Gjoshi
Çlirim Dashi
Enver Lamaj
Fadil Lelaj
Fuat Remani
Feim Krasniqi
Fadil Demiri
Gaqo Kaçorri
Halil Hajdari
Halo Hysenaj
Hilmi Begeja
Mustafa Gjokuta
Nuredin Bizhaga
Nazmi Dautaj
Pjetër Lleshi
Riza Palushi
Kastriot Shuteriqi
Kastriot Dautaj
Skënder Barçi
Shyqyri Alushi
Shezai Salaj

Tahir Haxhia
Thoma Moisiu
Ukshim Huti
Ulis Spahiu
Zef Çuni
Ahmet Mataj
Ahmet Sulejmani
Ahmet Ketaj
Anesti Dedi
Bashkim Çuçi
Bardhosh Hasani
Engjëll Veshi
Fadil Isufi
Fane Anastasi
Fron Pjetri
Gjergj Prifti
Hil Gjoni
Hysni Dardha
Halil Belli
Kristaq Çita
Lavdosh Pulaj
Meno Hazizi
Myself  Topallari
Muhamet Stafa
Molotov Skëndaj
Niko Kola
Sefer Pecani
Sadik Demiri
Sabri Hasanaj
Sadik Panavija
Shyqyri Velaj
Zenel Balla
Orest Kondo
Perlat Kasa
Maksut Sherif Hysi
VITI 1956-1962
Agim Mustafa Tirana
Asllan Reshat Goda
Arnesti Vangjel Pekuli
Anesti Llazo Mitri
Besnik Rapo Gjoshi
Aleko Naun Çela
Bashkim Qatipi
Enver Lame
Fadil Mexhit Lelaj
Fadil Idriz Demiri
Fuat Mamos Rumani
Gaqo Llazi Kaçorri
Halo Estref Hyseni
Hilmi Ramazan Begeja
Kastriot Vladimir Shuteriqi
Kastriot Myftar Dautaj
Kristaq Petro Çito
Memo Vullnet Ozizi
Mustafa Bajram Gjoruta
Nazmi Dautaj
Nuredin Arif Bizhga
Pjetër Preng Lleshi
Llazar Elmaz Salaj
Shyqeri Ahmet Alushi
Zef Nikoll Çuni
Anesti Mark Dedi
Ahmet Sali Heta
Ahmet Sulejman Sulejmani
Ahmet Adem Mabaj
Tane Fatos Anastasi
Engjëll Anesti Veshi
Feim Vasipi Krasniqi
Gjergji Mitri Prifti
Halil Zenel Bello
Hil Gjoni
Halit Zymer Hajdari
Lavdosh Memo Pulaj
Malatov Beqir Skendaj
Muhamet Qazim Stafa
 Mysel Ibrahim Novoselë
Niko Stefan Kola
Oresti LLazr Konda
Perlat Fejzo Kasaj
Sadri Elmaz Panavijer
Sadri Mustafa Demiraj
Bashkim Spahaj
Elez Ali Elezi
Fejzi Xhemal Ibrahimi
Fiqiri Nazif Muka
Gëzim Xhezmi Dauti
Islam Gazi Kaudi
Haxhi Sulejman Toga
Haxhi Muharrem Kamberi
Hysen Mehmet Goçi
Halit Muço
Kujtim Tom Duraj
Lefter Pandi Jano
Lonidha LLazi Gjata
Luftar Mithat Ruçi
Liman Mustafa Kukli
Medi muhamet Levanku
Fadil Sabri Kurti
Fatos Muharrem Çipi
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Marsi nuk do të jetë shumë i favorshëm sot
dhe kështu do t'ju duket se kush ju qën-
dron pranë ju kundërshton. Kërkoni një
bisedë sqaruese. Ndërsa jeni nën
ndikimin e Marsit, mos e merrni çdo gjë të
mirëqenë.

Mjafton të mësoni të vëzhgoni, e do të zbu-
loni se jeta në çdo ditë mund t'ju dhurojë
ato gjërat e vogla të bukura që mund të
bëjnë të lumtur cilindo prej nesh. Bëni
kujdes nga lodhja nervore: jeni shumë të
ndjeshëm dhe përfshiheni shpejt në gjend-
jen emocionale të të tjerëve.

Hëna do të bashkëveprojë ndjeshëm me
planetë të ndryshëm. Disa paqartësi në
fillim të ditës, por më vonë gjithçka do të
sqarohet në mënyrën më të mirë. Përdorni
mënyra të cilat ju përshtaten më shumë:
mirësjellje, takt, mirësi e dashamirësi.

Nganjëherë jeni shumë të shpejtuar dhe
drastikë. Bëni mirë ta merrni parasysh
këtë, sepse ndodh që persona rreth jush
të shqetësohen. Vazhdoni të angazhoheni
për punët profesionale, por lejojini vetes
edhe pak kohë të lirë dhe shijoni emocione
të ndryshme nga e zakonshmja.

Pas ditësh të mbushura me angazhime,
po vijnë momente më të qeta. Do të ndi-
heni në formë, të qetë dhe në dispozi-
cion të personit që ju qëndron në krah.
Do të keni mundësi të kaloni në veprim,
duke realizuar edhe gjëra që i konsid-
eronit shumë të vështira.

Sot këshillohet të përballoni çështje të
pazgjidhura në fushën e dashurisë. Duhet
t'i shqyrtoni gjërat nga çdo këndvështrim,
pa u fshehur pas iluzioneve. Nëse një epror
ju kërkon të punoni përtej kompetencave
tuaja, qëndroni të qetë dhe refuzoni.

Dashuria është në plan të parë për ju, por
do të shpërqendroheni nga disa detyrime
të tjera të rëndësishme. Mundohuni të kon-
trolloni ndjenjat tuaja në mënyrë që të keni
sukses.

Gjithçka do të shkojë për më mirë, mbi të
gjitha nëse kërkoni të veproni në aktivitetin
tuaj, gjithmonë duke u bazuar në kriteret e
paanshmërisë dhe respektit për të tjerët.
Ndërkaq Hëna mund të tregohet dinake,
dhe sot do të keni si situata pozitive ashtu
edhe tensione.

Sot do të ndiheni disi të bllokuar dhe do të
lëvizni pak me vështirësi. Ndërkaq, nuk do
t'ju mungojnë rezistenca dhe pozitiviteti. Do
të merrni në dorë një çështje që ka ngecur
dhe do t'i jepni zgjidhje me një ndërhyrje të
zgjuar dhe të ekuilibruar.

Saturni krijon një premisë të shkëlqyer për
anën profesionale. Intuitat e çastit do të
bashkohen me aftësinë për të konkretizuar
projektet. Do të vëzhgoni me vëmendje sjell-
jen e një personi që kërkon t'ju bëjë të be-
soni se është çfarë nuk është në të vërtetë.

Me Neptunin dhe Marsin armiqësor nuk
do të jeni në humor të mirë. Do të kundër-
shtoni çdo gjë që ju thonë. Mos e ekza-
gjeroni, ndërkaq! Do të jeni i tendosur dhe
personi i zemrës do të vendosë t'ju shpër-
fillë, duke ju lënë të vetëm të tejkaloni
shqetësimin që keni.

Sot do të keni surpriza të këndshme dhe
do të jeni shumë aktivë. Me të vërtetë do t'ia
kaloni bukur! Do të keni dëshirë t'i përkush-
toheni studimit të lëndëve të reja: mbi të
gjitha do të preferoni shkencën dhe
matematikën.

Opinioni i   Ditës

 Dossier gushti: Puçe,
pushime dhe pushtime

Dr. Jorgji Kote

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

... dhe mbetet muaji më i bukur
dhe më i plotë i pushimeve, në
veçanti për politikanët, biznesin
dhe median. Ndërsa në vendet ish-
lindore, këto pushime kanë qenë
të kufizuara e të shpërndara në të
gjithë vitin; sepse në plan të parë
dilte puna me dhe pa orar për
ndërtimin e socializmit.

Këtë realitet të ndryshëm pata
rastin ta ndjej disa dekada më parë
kur punoja në tregtinë e jashtme;
në ditët e para të muajit gusht 1980
shkuam në Romë për të gjetur
blerës për mineralin tonë të
kromit, artikulli Nr. 1 i eksportit
dhe të ardhurave tona valutore. Ky
i fundit ishte bërë "mal" në Portin
e Durrësit, për shkak të rënies së
ndjeshme të kërkesës dhe të çmi-
meve të shitjes në tregun ndërko-
mbëtar. Mirëpo, një partner italian
tek i cili kishim shumë shpresa
ndodhej me pushime në Sardenjë.
Me gjithë kërkesat dhe lutjet tona
këmbëngulëse që të vinte në Romë
sa për të nënshkruar një kontratë
disamilionëshe, ai nuk u "tund"
nga ishulli. Na thoshte se gushti
për të ishte muaj i "shenjtë", që
mezi e kishte pritur për t'u çlodhur
bashkë me fëmijët dhe gruan. Mad-
je na ftoi ne të shkonim atje, gjë që
natyrisht ishte e palejueshme për
ne, duke u kthyer në atdhe me mi-
sion të parealizuar.

Gjithsesi, puna në gusht, aksio-
net vullnetare, ndihma për fshatin
e të tjera si këto në Shqipëri e gjet-
kë në lindje nuk u bënin dëm të
tjerëve. E keqja e madhe ndodhte
kur kampi socialist e sidomos ish-
BS e më vonë Rusia e shfrytëzonte
gushtin për puçe, pushtime dhe
aneksime, kur bota perëndimore
ishte e "shkrehur" në pushime. Ni-
sur nga mendimi ogurzi se këto
veprime do të kalonin pa vëmend-
jen e duhur politike dhe mediatike,
e sidomos përsa u përket reagi-
meve ushtarake perëndimore; kjo
pasi edhe parlamentet që duhet të
jepnin miratimin e tyre për për-
dorimin e forcës në gusht ishin me
pushime. Raste të kësaj natyre
mund të gjesh shumë në të gjitha
vendet e lindjes. Natyrisht, gjatë
muajit gusht kanë ndodhur dhe
shumë ngjarje të tjera madhore
kudo në botë, por jo të gjitha me
këtë motiv. Ndaj, më poshtë po për-
mendim fare shkurt dhe sipas kro-
nologjisë historike disa prej fak-
teve më pikante që kanë lidhje me
temën tonë.

Seria e këtyre ngjarjeve mad-
hore fillon më 23 gusht 1939 me
nënshkrimin e Paktit të Mossul-
mimit Ribbentrop - Molotov
ndërmjet Ish-Bashkimit Sovjetik
dhe Gjermanisë. Dihet sesi pastaj
u prish ky pakt dhe më 22 qershor
1941 kur Gjermania hitleriane sul-
moi Bashkimin Sovjetik. Ndërsa
më 23 gusht 1940 Hitleri urdhëroi
fillimin e bombardimeve të natës

"blitz" në Londër, kurse fiks dy vjet
më vonë edhe bombardimet mbi
Stalingrad.

Pas Luftës së II Botërore, ngjar-
ja e parë ndërkombëtare tragji-ko-
mike për lindjen ishte ngritja më
13 gusht 1961 e Murit të Berlinit,
këtij impianti famëkeq të ndarjes
dhe izolimit 156 km të gjatë; a thua
se nuk mund të gjendej një peri-
udhë tjetër, edhe pse kishte muaj
që kjo ide vlonte në kulisat e fshe-
hta sovjeto-gjermanolindore. Sikur
të mos mjaftonte muaji gusht, për
një fshehtësi dhe më të madhe, u
zgjodh enkas dita e diel dhe pikër-
isht ora 01:54, fill pas mesnate. Di-
het tashmë reagimi i parë i Presi-
dentit Kenedi, që ndodhej me
pushime në Martha's Vineyards
me pohimin e tij proverbial "Bet-
ter a wall, than a war" - Më mirë
një mur se sa një luftë".

Pak vite më vonë, më 22 gusht
1968, pas disa lëvizjeve reforma-
tore të A. Dupçek në kuadrin e

"Pranverës së Pragës", BS pushtoi
Çekosllovakinë me tanke dhe me
qindra mijëra forca ushtarake sov-
jetike. Gjithsesi, duke qenë gusht,
alarmi dhe shqetësimi që krijoi ish-
te më i reduktuar, ndaj dhe duhej
pritur shtatori për veprime të
mëtejshme.

Më 19-21 gusht 1991, kur në Ish-
BS ishte çelur një epoke e re his-
torike me Perestrojkën dhe Glas-
nosin, u krye puçi ushtarak i njo-
hur si "Grushti i Gushtit" kundër
Gorbaçovit, arkitektit të këtyre re-
formave; ai mbajti pezull opinion-
in publik dhe politikën botërore, që
ishin gjithashtu në kulmin e push-
imeve verore. Ky puç dështoi falë
ndërhyrjes së forcave moderuese të
Presidentit të ardhshëm Jelcin me
mbështetjen perëndimore, duke
dobësuar gjithsesi ndjeshëm pozi-
tat e Gorbaçovit.

Në vitet 2000, kjo dukuri gush-
tiane u rishfaq më 7- 12 gusht 2008,
kur Rusia sulmoi ushtarakisht Gje-

orgjinë, me qëllim pushtimin e saj.
Në fakt, ky agresion kishte kohë që
përgatitej, por u mendua të
shfrytëzohej pikërisht gushti i
pushimeve. Gjithsesi, këtë radhë
dhe politika kishte nxjerrë mësim-
et nga gushtet e kaluara dhe nuk
u gjet e papërgatitur. Falë ndërhyr-
jeve të diplomacisë amerikane dhe
të ish-Presidentit francez Sarkozy,
edhe si kryesues i radhës i BE-së,
ky konflikt u shua shpejt, por gjur-
mët mbetën. Kjo traditë negative
u përsërit sërish gjatë muajit gusht
të vitit 2014 dhe 2016, kur Rusia in-
tensifikoi ndjeshëm veprimet ush-
tarake me trupa këmbësorie,
tanke, artileri, etj., duke përsh-
kallëzuar dhe konsoliduar më tej
aneksimin e mëparshëm të
Ukrainës Lindore dhe Krimesë.

Le të shpresojmë se më fund,
gushti i sivjetshëm dhe më tej nuk
do të ketë më puçe, pushtime dhe
aneksime, por punë dhe mbi të
gjitha pushime.
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Vuçiç hap një kapitull të ri: Pro
dhe kundra njohjes së Kosovës

Sulejman Mato

Opinioni i   Ditës

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

... drejt një dialogu të brendshëm,
për një njohje përfundimtare të
shtetit të Kosovës. Fjalën e tij, e
cila pati shumë reagime nga aka-
demikë dhe nacionalistë serbë e
përshëndeti dhe kryeministri ynë.
Përse tani? Përse këtë nismë e
merr vetë Presidenti i Serbisë?
Vuçiç, për mendimin tim niset  nga
një qëllim i mirë, kur thotë që ka
ardhur koha për ta njohur shtetin
e Kosovës, "që këtë barrë, të mos
ua lëmë fëmijëve tanë". Para se ta
bëj të ditur opinionin tim, po e bëj
të ditur përmbajtjen e saj, me pak
ndryshime gjuhësore, nën sh-
qipërimin e mikut tonë  jurist, Adil
Fetahu.

Ja letra:

"Pas kaq vjetëve që merrem me
politikë në këto hapësira, e di mirë
punën me marrëveshjet. Qysh
prej vitit 1878, prej krijimit të së
ashtuquajturës Lidhja e Prizrenit,
ne serbët nuk kemi dashur të jemi
mjaft të përgjegjshëm dhe ta kup-
tojmë fuqinë dhe dëshirën e sh-
qiptarëve. Nga ana tjetër, e konsid-
eroj gabim të madh, bile të sh-
qiptarëve, moskuptimin dhe
nënçmimin e interesave ko-
mbëtare e shtetërore të Serbisë.
Nuk është Serbia për ta nënçmuar,
përkundrazi, fakton që shqiptarët
në zbatimin e ideve të tyre ko-
mbëtare kanë ndihmën e rëndë-
sishme të shumicës së vendeve
perëndimore. Nuk është Serbia sot
e molisur, siç ka qenë. Nuk është e
dobët siç ishte në vitet 1999, 2004
e 2008. Serbia nuk është e as nuk
guxon të jetë as mendjemadhe e as
arrogante, siç ka qenë jo
rrallëherë.

Heshtja do të thotë se ne nuk na
intereson përgjigjja për asgjë, se
kemi pushuar të shpresojmë. Kjo
veti është e atyre që mendojnë se
vetëm ata, ekskluzivisht, ata kanë
të drejtë dhe s'kanë më se ç'të më-
sojnë e të flasin me asnjeri. Ky ësh-
të ai 'modus operandi' i tiranisë,
gjithmonë i gatshëm për të der-
dhur gjakun e huaj. Unë nuk e
shoh veten në anën e heshtjes, as
të një Serbie memece, sepse do të
ishte një dështim, jo vetëm i poli-
tikës që unë udhëheq, por i gjithë
jetës sime. Zgjidhja nuk qëndron
nga njëra anë, në mitet dhe konf-
liktet tona, por nga ana tjetër, nuk
qëndron as në heqjen dorë nga in-
teresat tona kombëtare dhe sh-
tetërore. Kundërshtarë të dialogut
me Prishtinën, për problemin e
Kosovës, janë ata të cilët çdo hum-
bje e konsiderojnë fitore dhe fat-
keqësisë së tjetrit i gëzohen si fi-
tores së vet, pasi që, sukses tjetër
nuk dinë. Arsyetimi i tyre për këtë
lloj mosbërje, që është një farë kri-
mi historik, duke pasur parasysh
çështjen që kërkon zgjidhje, qën-
dron në shpresën e thjeshtë, se
dikush, dikujt, në fund të fundit,
'do t'ia japë Kosovën' dhe për
kënaqësinë e tyre, do të barte pa-
sojat. Qëndrimin e tillë mund ta
kuptoj nga politika e cekët ditore,
por nga pikëpamja historike nuk e
arsyetoj dhe nuk kam mirëkuptim
për të. Për shkak se pikërisht kjo
është çështja më e rëndë, dhe për
shkak se është e nevojshme, më

tepër se kurdo deri më sot, që të
gjithë së bashku, të gjejmë një
marrëveshje të tillë, që do të ishte
e përhershme dhe do ta përjash-
tonte konfliktin si opsion. Një mar-
rëveshje e cila do të jetë e dobish-
me për të gjithë në këto hapësira.
Gjetja e zgjidhjes kërkon që koka
të jetë e nxehtë nga mendimi per-
manent, zemra të jetë e ftohtë nga
emocionet e tepërta dhe nga duart
e përlyera me kompromise. Edhe
tonat, edhe të shqiptarëve. Gjetja
e zgjidhjes kërkon punë nga të
gjithë dhe vetëdije të qartë, se kjo
që po bëjmë është dhe ka të bëjë
me një proces të gjatë, të ndër-
likuar dhe të dhimbshëm. Më së
pari kërkon asi lloj ndryshimi të
vetëdijes sonë kolektive, e cila
shpeshherë e përjeton çdo mar-
rëveshje si dështim. Kjo nuk është
e vërtetë. Nuk kemi fituar ne aq
shumë me luftë, që ta kemi hum-
bur në paqe. Prandaj, me krejt çka
kemi fituar dhe humbur duke
luftuar, kemi paguar çmimin më të
lartë të mundshëm, i cili nuk mund
të kompensohet - me jetët tona dhe
me jetën e fëmijëve tanë. Dhe kjo
duhet të ndërpritet.

Është koha që Serbia të punojë,
të mendojë dhe të fitojë. Të fitojë
pa konflikte. Unë jam i bindur se
qysh sot ne jemi në gjendje ta
bëjmë këtë gjë. Përndryshe, men-
doni se çfarë mund të ndodhë! Të
gjitha rrugët e bashkëpunimit poli-
tik dhe të përparimit ekonomik
janë të hapura për Serbinë. Dyert
e BE po ashtu. Përndryshe do ta
ruajmë konfliktin, kuptimin e të
cilit nuk e marr vesh. Serbia ka
nevojë për një qasje serioze e të
përgjegjshme, të guximshme dhe

reale, me shikim nga e ardhmja.
Sot Serbia është e respektuar kudo
në botë. Para tre vjetëve ishte gati
të bankrotojë, ndërsa sot ka suficit
të buxhetit, ka rritje të ekonomisë
dukshëm mbi mesataren dhe ka
dëshmuar se di të fitojë jo vetëm
në basket e vaterpol, por edhe në
ekonomi dhe në politikë.

Që përparimi ynë të jetë i
përhershëm dhe i qëndrueshëm,
nëse asgjë tjetër, duhet të
përpiqemi ta zgjidhim nyjën gord-
iane të Kosovës, e jo të fshihemi
dhe t'ua lëmë barrën më të rëndë
fëmijëve tanë. Të jetosh do të thotë
ta duash vendin tek i cili ecin fëm-
ijët tanë dhe të mos lavdërohemi
me fitoret e gjyshërve".

Ky debat i hapur me iniciativën
e presidentit Vuçiç, nën sloganin:
"Unë e di një rrugëzgjidhje" ka nx-
itur një debat të hapur për t'u
prononcuar pro dhe kundra saj.
Akademiku i njohur Dusan
Kovaçeviç bie dakord me mendi-
min e Vuçiçit kur thotë. "Nuk kemi
më djem për luftë me Kosovën".
Ndërsa patriarku i KOS, Irnej, gux-
on të ndezë sërish tensionet e
luftës kur thotë: "Asnjë burrë sh-
teti nuk do të guxojë kurrë tehua-
zimin e Kosovë-Metohisë, pasi ajo
që merret me dhunë, edhe mund
të kthehet, po, ajo që i falet dikujt,
ajo është e humbur përgjithmonë".
Ai e quan ende Kosovën si tokë të
tij dhe frikësohet nga kjo falje,
ndërkohë që harron të kujtojë
ardhacakët e shekujve VII-VIII-të
në trojet dardane. Ka ardhur koha
që kokat e ftohta akademike serbe
të mendojnë ndryshe. Akademiku
i njohur serb, Oliver Ivanoviç,
duke u prononcuar për këtë prob-

lem  në një intervistë të një gazete
gjermane thekson: "Nëse preten-
dojmë të nisim sërish një luftë të
re për Kosovën, pas gjashtë
luftërave që na kanë sjellë miliona
viktima, ne nuk kemi më ushtri
'mish për top', për një kauzë të
humbur e që i kemi kundër të
gjitha shtetet europiane, e po kësh-
tu edhe Shtetet e Bashkuara të
Amerikës".

Komente të tjera nga kosovarë,
brenda dhe jashtë Kosovës, shpre-
hin entuziazëm dhe mosbesim. His-
toria na ka mësuar se asnjëherë
dhe askush prej liderëve serbë,
edhe kur kanë dhënë deklarata të
tilla nuk janë lëkundur kurrë nga
ideja e pushtimit të Kosovës.

*   *   *
Mendimi zotërues qëndron në

faktin që tashmë edhe në Serbi ësh-
të kuptuar që Kosova për ta është
e humbur. Madje, së bashku me
Kosovën, po humbim çdo ditë të
ardhmen tonë. Ky është mendimi
që zotëron sot në mendjet intelek-
tuale të Serbisë. Ne jemi rritur me
idenë e urrejtjes ndaj Serbisë.
Kemi dëgjuar shumë histori gjak-
derdhjesh dhe pushtimesh, ndaj
them se shumë gjëra na ndajnë
dhe pak gjëra na bashkojnë. Popu-
lli serb duhet të pajtohet me këtë
realitet të ri. Madje, ai fill pas luftës
së Kosovës duhet të bënte një falje
të madhe publike. Është e vërtetë
se çdo brez nuk mund të mbajë
përgjegjësitë e një brezi tjetër, por,
të kërkojë publikisht ndjesë për
veprimet gjakatare të gjysh-stërgjy-
shërve të tyre. E kaluara nuk
mund të harrohet kurrë në
kujtesën e një kombi të martiri-

zuar. Tashmë që po nis të ndriçojë
një dritëz  e re komunikimi, nuk
ka rrugë tjetër veç dialogut.

"Ky është një dialog shumë sho-
qëror - nënvizon Vuçiç, - e që du-
het të ndahet në shumë tema. Por,
ne duhet të mendohemi të jemi
realë e të mundohemi ta zgjidhim
problemin sot, për të mos ua lënë
fëmijëve nesër". Gjithë problemi i
tyre është një vështrim real dhe
perspektiv. Njohja e shtetit të Kos-
ovës është bërë një fakt botëror. Do
të ishte në nderin e popullit serb
për ta zgjidhur këtë nyje gordiane
që i mban peng. Serbia, me kura-
jën që e ka karakterizuar shpesh-
herë, duhet të vendosë për fatet e
ardhmërisë së saj europiane. Nac-
ertania serbe ka qenë dhe mbetet
sindromi i një ksenofobie
mbarëpopullore. Është interesant
të mendosh se si në Ballkan, edhe
pse mëritë janë të vjetra, përzier-
jet e gjeneve janë në përqindje
shumë të larta. Nga një shkrim  i
botuar në një nga gazetat zvicer-
ane: "Bordelloja ballkanase" nuk di
në duhet besuar debistimi i AND-
ve, por përqindja autoktone e
popujve ballkanas tregonte për
ndërkallje të mëdha etnike midis
njëri-tjetrit. Kërkesa e të gjithë
popujve ballkanas është integrohe-
mi në Europën e Bashkuar. Euro-
pa e bashkuar, sado tolerante të
jetë ndaj kërkesave për Serbinë,
kushti i saj themelor është njohja
e territorit të Kosovës si shtet i
pavarur. Këtë gjë e ka kuptuar pres-
identi më i ri dhe më i preferuari i
popullit serb, Aleksandar Vuçiç.
Dëgjojeni zërin e birit tuaj dhe
presidentit tuaj të nderuar, zotërinj
patriarkë dhe nacionalistë serbë.
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PAGESAT E PËRSHPEJTUARARreth 24 mijë dosje ish-pronarësh ndodhen në shqyrtim
në Agjencinë e Trajtimit të Pronave. Për rreth 9 mijë
dosje ka përfunduar shqyrtimi dhe një pjesë prej tyre

kanë marrë kompensimin, ndërsa pjesa tjetër është në pritje
të shqyrtimit ose pagesave. "Gazeta Shqiptare" do të botojë
të plotë listën e dosjeve që ndodhen në ATP që nga viti 1993-
2016, për të cilat çdo i interesuar mund të marrë informa-
cion mbi fazën ku ndodhet dosja sipas një grafiku të vendo-
sur në fillim të këtij muaji nga Agjencia. Sipas ligjit në fuqi,
për të gjitha dosjet që kanë një vendim për njohje, i intere-
suari mund të aplikojë për pagesë të përshpejtuar, çka do të
thotë se nuk është i detyruar të presë rendin kronologjik
të pagesës, por mund t'i marrë paratë 'jashtë radhe'.
GRAFIKUGRAFIKUGRAFIKUGRAFIKUGRAFIKU
"Duke filluar nga data 03.04.2017, takimi me trashëgimtarët
e subjektit të shpronësuar apo personat me prokurë në
lidhje me sqarimet, depozitimet e dokumentacionit apo
çdo procedure tjetër në funksion të zgjidhjes sa më të
drejtë të objektit të kërkesës, do të bëhet në pesë ditë dhe
e grupuar në qark", thuhet në urdhrin që mban firmën e

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

DOSJET NË ATP

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

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

1. Kur subjekti kërkon të kompensohet financiarisht brenda 1
viti, atëherë ai përfiton 20% të vlerës së kompensimit dhe
heq dorë nga pjesa tjetër e kësaj vlere.
2. Kur subjekti kërkon të kompensohet financiarisht brenda 3
vitesh, atëherë ai përfiton 30% të vlerës së kompensimit dhe
heq dorë nga pjesa tjetër e kësaj vlere.
3. Kur subjekti kërkon të kompensohet financiarisht brenda 5
vitesh, atëherë ai përfiton 40% të vlerës së kompensimit dhe
heq dorë nga pjesa tjetër e kësaj vlere.
4. Prioritet do të kenë aplikimet që kërkojnë të kompensohen
financiarisht brenda 1 viti, nga kërkesat për kompensim
brenda 3 apo 5 vitesh.
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Drejta e  parablerjes per objektet

80

11550 1.11.1993 TIRANE GRIGOR KORRA JORGJI KORRA 1996

11551 Durres Hamid Cenaliu 1996

11552 29.8.1994 ELBASAN BEQIR SELDINI BEQIR SEJDINI 1996

11553 26.8.1994 ELBASAN ABDYL SHIJAKU
ABDYL, 

ALBERT
SHIJAKU 1996

11554 1996 Korçe Nexhip Daut 1996

11555 25.11.2008 Berat Llambrini Peço 1996

11556 9.11.1993 Durres
Vangjel 
Urani e  
Th i kli

Nushi 1996

11557 9.11.1993 Durres
Alqi  Jorgji 
Dhimitër 
A i

Nushi 1996

11558 9.11.1993 Durres Jan Nushi 1996

11559 17.3.1994 Durres
Ali  Vel iu 
Petrika Tezha 1996

11560 30.6.1994 Durres Serjan Mjeshtri 1996

11561 30.8.1994 Durres Asl lan Metal la 1996

11562 11.3.1994 Durres
Vsi l , Spiro, 

Milto, 
E dh k i

Spiru, 
Q esimi 1996

11563 11.3.1994 Durres Spiro Spiru 1996

11564 30.6.1994 Durres Pal Mici 1996

11565 6.4.1994 Durres O sman Perkaj 1996

11566 5.4.1994 Durres
Naum  

Anastas

Themi Naci
1996

11567 7.5.1994 Durres
Xhemal  

Agim
Belegu 1996

11568 29.12.1995 Durres Mehmetali Tufa 1996

11569 1.9.1994 Durres Latif Sela 1996

11570 Gjirokaster Vasil Karajani Jani Karajani 1996

11571 1996 Gjirokaster Veliko Hoxha Hekuran Hoxha 1996

11572 5.7.1996 Gjirokaster Koco Kondi Feti Kondi 1996

11573 5.7.1996 Gjirokaster Lilo Kuleci Theodhori Kuleci 1996

11574 5.7.1996 Gjirokaster Medi Shehu Taullah Shehu 1996

11575 Gjirokaster Jani Ballabani Dhimitraq Ballabani 1996

11576 Gjirokaster Haril la Lamani Fotaq Lamani 1996

11577 Gjirokaster Tahir Anxhaku Ismail Anxhaku 1996

11578 1993 Gjirokaster Vasil Cicol li Sofokli Cicol li 1996

11579 17.5.1994 Korce Shendet Shefqeti 1996

11594 3.5.1996 Korce Abedin Shkurti 1996

11595 1996 ELBASAN SADUSH PEPA BAJRAM PEPA 1996

11596 21.3.1996 ELBASAN HALIT LAMÇE SHPETIM LAMÇJA 1996

11597 5.5.1996 Lezhë Nikoll Leka Prel Leka 1996

11598 24.3.1994 Lezhë Pal Figuri Ndue Figuri 1996

11599 1994 Vlore Mane Aliaj Syrja Aliaj 1996

11600 1994 Vlore Myftar Dautaj Sokrat Dautaj 1996

11601 1995 Vlore Kristo Ndonaj Llambro Ndonaj 1996

11602 27.9.2007 Berat Hysen . Vrioni 1996

11603 10.11.2008 Berat Ibrahim Nuri 1996

11604 4.10.1993 ELBASAN HAXHI CERRIKU ISUF CERRIKU 1996

11605 31.8.1994 ELBASAN MUSA
STAMBOLL 

XHIU
MAHMUT

STAMBOL 

LXHIU
1996

11606 29.8.1994 ELBASAN EJUP SULA
FERDINAN D

SULA 1996

11607 1995 KO RCE NEKI SKOTI 1996

11608 30.9.1993 TIRANE
XHELAL, 

GANI
CAUSHI XHELADIN CAUSHI 1996

11609 16.11.1993 TIRANE NURI JARANI 1996

11580 29.3.1996 KO RCE AVDULLA BEQIRI 1996

11581 3.5.1996 Shkoder Gjergj Gocaj Gjergj Gocaj 96

11582 20.5.1996 Shkoder Ernest Gocaj Ernest Gocaj 96

11583 10.9.2003 Shkoder Selim Semaj Dan Semaj 1996

11584 9.9.2003 Shkoder
Rakip ; 
Hamdi

Llazani Muhamet Llazani 1996

11585 1.9.1996 Shkoder
Zeqir e  
Smajl

Cenaj Skender Cenaj 1996

11586 23.8.1995 TIRANE AJET
SHALA 

(ISLAMI)

GEZIM, 

FEZILE, ANIFE 
SHALA 1996

11587 24.4.1995 TIRANE ABDYL SHQUTI FITNETE SHQUTI 1996

11588 1996 Vlore Thano duci
Parashqev i

Duci 1996

11589 1993 Vlore Jaho Estrefi 1996

11590 1993 Vlore Vangjel Kromidha Vangjel Krimidha 1996

11591 1994 Gjirokaster Kaliop i Shuti Jorgo Bili 1996

11592 1996 Korce Haxhi Kapllani 1996

11593 1996

objekti

objektet

RABLERJE S SE OBJEKTE E

es per objektet ne  rast privatizimi

es per objekte  ne  rast privatiz imi

PARABLERJE SE DYQANIT

11610 4.11.1993 TIRANE ABDULLA KARAJ ABDULLA KARAJ 1996

11611 14.2.1994 TIRANE
AISHE, 

ABDULLA

MEÇANI 

(SAMI), 
AISHE

MEÇANI 

(SAMI)
1996

11612 TIRANE
ÇEÇILIE,

,JULJAN , 

MJEDA,

,BENUSI, 
1996

11613 30.3.1996 Shkoder Isuf
Tahiri(Pere 
seku)

Trashg. 
Perseku 96

11614 1995 Gjirokaster Vasi l Kaftani Vasi l Kaftani 1996

11615 30.11.1993 TIRANE BEATRICE MANUSHI BEATRICE MANUSHI 1996

11616 2.3.1994 TIRANE SHUAIP LLANAJ PELLUMB LLANAJ 1996

11617 15.8.1994 Durres Zija Xhixhobesi 1996

11618 " Durres
Vasil   e  

Lluka

Rrufa 
Kalemi 1996

11619 5.10.2011 Durres Mynyr Dobi 1996

11620 29.1.1996 DURRES Ramazan Limanaqi 1996

11621 1994 KORCE XHEVAIR BREGU 1996

11622 KORCE Q ERIM SALI 1996

11623 TIRANE HAVA REÇI 1996

11624 31.8.1994 TIRANE QAZIM KATROSHI QAZIM KATROSHI 1996

11625 SKA TIRANE HAMALI VELIU 1996

11626 17.10.2007 Berat Tahir Remanica 1996

11627 28.12.2009 Berat Aristea Nushi 1996

11628 31.8.1994 ELBASAN HAJDAR SARRA ARIF CARCIU 1996

11629 31.8.1994 ELBASAN AQIF CARCIU 1996

11630 31.8.1994 ELBASAN TELE SENI XHEZARE SENI 1996

11631 31.8.1994 ELBASAN MAKSUT XHAFERRI SHEFQET XHAFERRI 1996

11632 31.8.1994 ELBASAN XHAFERR CANI HAJRIJE CANI 1996

11633 31.8.1994 ELBASAN XHELAL HIDA PASHO HIDA 1996

11634 31.8.1994 ELBASAN BARDHYL GURI QAMIL GURI 1996

11635 31.8.1994 ELBASAN XHELAL ZANI VELI ZANI 1996

11636 21.8.1994 ELBASAN MEHMET ZANI XHEVIT ZANI 1996

11637 1994 KORCE AHMET MULLA 1996

11638 1995 KORCE SULO RAMADAN 1996

11639 18.5.1994 Shkoder Lutfije Lopci Shuajp Lopci 1996
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Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

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

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

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1. Harris aktor.
3. Termocentrali i shkurtër.
5. Organizata me koska.
10. Një tufë bagëtish.
12. Inicialet e Redford.
14. Kështu thonë se bëhet ai që mërzitet.
15. Scarlet e Bashkë e erën.
17. Elvira aktore.
19. Eshtë Panorama që ke në dorë.
21. Ushtojnë nga "ola".
22. Shtet aziatik.
24. Eshtë ministri.
25. Në radhtë të parë.
26. G... për njerëzit e FBI.
27. Makina Micra.
31. Mund të jetë proteste.
32. Pasur pa kufij.
33. Gjika e Dora d'Istria.

HORIZONTAL

1. Me të nxjerrin një tapë.
4. Inicialet e Klee piktor.
6. Qiriaqi aktor.
9. Etikë pa kufij.
11. Merren për shembull.
14. Fund janari.
15. Janë edhe ata të skuadrës.
17. Ortolani kompzitor.
18. Ushtrohej edhe nga bukanierët.
20. Në krye të sondazheve.
21. Janë të ndaluara në kthesë.
23. Ente Rajonale Civile.
24. Gjermania në tabela.
25. Mund të jetë unik.
27. Philippe që qe aktor.
29. Një pjesë e pelegrinazhit.
31. Gjysmë leader.
32. Maten pa zë.

- Nëntë të dhjetat e zgjuarsisë qëndron në të qënit i
mençur në kohën e duhur.   (Teodor Ruzvelt)

- I mençuri ka një prirje të fortë për të qenë i heshtur, dhe
aftësinë për të ruajtur një inventar të tërë sekretesh.
Zotësia dhe karakteri i tyre janë për t’u respektuar.

(Baltazar Gracian)

- Më pëlqen shumë të flas kot. Është i vetmi
argument mbi të cilin di gjithçka.

- Vetëdija e të dashuruarit dhe që të të duan
dhuron aq shumë ngrohtësi dhe pasuri në
jetë saqë asgjë tjetër s’mund ta japë.

Oscar Wilde

- Nga diamantet nuk lind asgjë,
nga dheu lindin lulet.

- Nuk është e vështirë të ngjitesh
në majë. E vështirë është të
qëndrosh gjatë atje.

Claude Debussy Kompozitor
(1862-1918)

- Disa vese po të përdoren mirë,
shkëlqejnë më shumë se virtyti

La Rochefoucauld Shkrimtar
(1613-1680)

- Ç’është koprracia? Është të
jetosh në varfëri nga frika se
mos bëhesh i varfër

Samuel Bernard Financier
(1651-1739)

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

33. Janë të përpjeta.
35. Qytet anglez.
36. Louis, poet surrealist.
38. Artet pa re.
39. Matet pa kufij.
40. Gruaja e Ben Hur.
42. Liam i Schindler's list.
45. Të parat në orkestër.
47. Makina Ibiza.
48. Renato, piktor i famshëm italian.
49. Mihali këngëtare lirike.

VERTIKAL

1. Mbyllin fushata.
2. Një pjesë e pikturave.
3. Janë njëvjeçarë
4. Një ngjyhet në tavolocë.
5. Eshtë katolik ai i papës.
6. Mbyllin portat.
7. Opera e Mascagni-t.
8. Tregohet duke bërë masakra.
10. Janë aftësi prodhuese të fabrikës.
11. Një gjuajtës francez.

12. Eshtë porti i Durrësit.
13. Kërkojnë origjinën e fjalës të tillë.
16. Pak pirografi.
19. Një pjesë e aerobisë.
21. U vodhi zjarrin perëndive.
22. Premtojnë të bëhen asa.
23. Mbeten në fund.
26. Rreth pa ekstreme.
28. Rendi pa zë
29. Eshtë veshje tahitianësh.
30. Tase e volejbollit.
33. Eshtë shahu i fundit.
34. Kim... Stuart aktor.
35. Fritz regjisor.
37. Ai i shtatë është kinemaja.
39. Një pjesë e ansamblit.
41. Diftong teatral.
43. Të parat në stacion
44. Qendër në tour
46. Mbarojnë fare.

36. Të fundit në dhjetor.
37. Kush është nuk tutet.
38. Njën biletë njëmujore.
39. Një zakon i keq.
41. Pak imoralitet.
42. Dhjetë angleze.
43. Të parat në ambient.
45. Mund të jenë kuzhine.
48. Magritte piktor.
50. Janë tipat... tipografikë.
51. Tutorë pa zë.

VERTIKAL
1. Umberto që shkroi Baudolino.
2. Bertè këngëtare italiane.
3. Fillojnë një temë.
4. Një garë në hipodrom.
6. Qe burri i parë.
7. Një ndriçues.

8. Bëjnë shirit me shi.
9. I dha fillin Tezeut.
10. Vihen për të mbyllur
11. Para Saint-Germain në futboll.
13. Qëllon në një vend.
16. Eshtë dosja e të pandehurit.
17. Janë përmasat.
18. Mbush në kufij.
20. I bëjnë duart me ar.
21. Inicialet e dalì piktor.
23. Fillojnë argumentin.
28. Makina Ibiza.
29. Emri i Einstein.
30. Ndriçojnë rrugët.
31. Kim që qe aktore.
32. I hedh i dorzuari.
34. Inicialet e Nolte aktor.
35. Ishin rapsodët e akejve.
37. Fund shkurti.
40. Van der portier holandez.
44. Fillojnë masat
46. Inicialet e Rohmer.
47. Fillojnë teorikisht.
49. Numër i shkurtër.
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T R P A N T E R A T

B E L S A N D O K A N

B A K U N I N A N E M I

T A M A R O C I I A H

P I E E N A O D R E

A C T O N E K K A O S

R A T R A D E A L M A

K E M A P E T E E A P

E L S A V A L R O T N E

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

M A B U S E H A N E T

O R E K S B D E M O N I

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

I B A P E R I T O N I T I

A I K I M B O I R K

R A S A P A G A N I N I I

T A V E R R A D O M

Y M A R S I A N E T J A

M A J A F O R M A T
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S H A M A T A L O T U S

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14

15 16 17

18 19 20

21 22

23 24 25 26

27 28 29 30 31

32 33 34

35 36 37

38 39 40 41

42 43 44 45 46 47

48 49

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14

15 16 17 18

19 20

21 22 23

24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34 35

36 37 38

39 40 41 42

43 44 45 46 47 48 49

50 51

3 P 2 U 6 S 1 I 15 2 3 5 7 3

2 4 8 4 7 8 6 9 1

6 1 3 10 9 10 4 1 11 8 5

12 3 8 11 7 4 8 13 8 5

5 4 1 3 8 11 7 16 7 13 8

10 3 8 5 8 5 1 11 8 5

5 10 6 8 1 5 5 7 18

1 8 4 3 4 8 11 1 13 10

4 1 17 12 8 10 4 6 1 9

6 5 1 9 10 5 10 2 15 10

4 2 16 8 2 15 10

4 1 17 12 8 4 18 5 8
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