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VITET 1976-1978

“Begsat” ndër vite,
nga Kudret Çela 

te Gjokë Vuksani, 
lista emërore

Fotinia e “BB 9” shtatzënë, çfarë thotë Danieli 

Vajza e ish-presidentit Nishani, me pushime në Vajza e ish-presidentit Nishani, me pushime në 
Maldives. Puthja e gay e Afërdita DreshajtMaldives. Puthja e gay e Afërdita Dreshajt

Klea Hutaj hap
zemrën: Ja 

marrëdhënia ime
me Elgit Dodën

Klea është padyshim ndër femrat më sharmante në ven-
din tonë. Brunia simpatike ka ditur të fi tojë zemrat e 

të gjithëve, teksa shfaqet gjithnjë e thjeshtë, pa komplekse, 
por edhe larg ekstravagancës. Në rrëfi min e saj për “Blue-
tooth”, moderatorja simpatike tregon...
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STUDIMI I FRIKSHEM

RAPORTI I KLSH 

THATESIRA

“Burra, mos mbani 
celularë në
xhepa, ulen 

spermatozoidet”

Lanë ish-pronarët 
pa kompensim, nën 

hetim 4 drejtues
të ALUIZNI-t

Nuk keni ujë në
shtëpi, numri që

duhet të merrni për
furnizim shtesë
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Në një artikull të gazetës gjermane 
“Frankfurter Allgemeine Zeitung” 

analizohet eseja e presidentit serb, 
Aleksander Vuçiç për Kosovën, ku ai 
kritikon heronjtë serbë...

“Frankfurter Allgemeine Zeitung” 

Ismail Kadare nuk bën pjesë tek ata 
njerëz që nuk u intereson se çfarë 

mendojnë apo fl asin të tjerët për të. 
Për këtë arsye, ai edhe reagoi pas pub-
likimit të letrës së tij...

Opinioni
 Ditësi Nga MENTOR KIKIA

Dje
 “FAZ”në

TE GJITHA DOKUMENTET DHE KRITERET QE DUHET TE PLOTESOJNE APLIKANTET

“Luftë” për një
sherr banal, kush
janë 5 të rinjtë e

atentatit në Tiranë
Faqen 5

“KOMUNA E PARISIT”

Vijon në faqen 12

Pa Kadarenë, Shqipëria 
do të ishte e mangët

“FAZ”: Vuçiç thotë të 
pathënën për Kosovën...

Në faqen9

Në faqen 8

urdhër i fi rmosur nga kreu 
i Policisë së Shtetit, Haki 
Çako. “Gazeta Express” ka 
mundur të sigurojë një kopje 
të këtij urdhri, i cili përmban 
14 rekomandime, që duhet të 
zbatohen nga të gjithë punon-
jësit e Drejtorisë së Kufi rit që 
kanë në kompetencë...

Rreziku për kthimin e vizave me vendet e BE, reagon kreu i policisë

Haki Çako: Rregullat e reja për të kaluar kufirin
TIRANE - Duke vlerësuar 
se fenomeni i azilkërkimit të 
shtetasve shqiptarë në vende 
të Bashkimit Europian është 
bërë një shqetësim i madh që 
mund të rrezikojë lëvizjen 
e lirë të tyre, me qëllim for-
cimin e kontrollit në dalje 
nga kufiri shtetëror, prej 
datës 1 gusht qarkullon një 

Shtohen kontrollet, nga bileta vajtje-ardhje te ftesa e pritësit

Në faqen 7

Në faqen 6

Vijon në faqen 21

Regjistrimi i pasurisë, ndarja ose përpjesëtimi i saj mund të kryhet 
brenda 15 ditëve, me një kosto prej 700 lekësh dhe pa pritur në radhë
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HIPOTEKAT
PËRPLASJA

DEKLARATA

EDI RAMA
Nëse nga hetimi
administrativ do të
verifikohen shkelje të
ligjit, regjistruesit që i
kanë bërë këto shkelje
duhet të shkojnë përpara
drejtësisë", thuhet në
njoftimin e kryeministrit.

GAZMEND BARDHI
"Zyrtarët publikë që
cenojnë interesin e
qytetarëve shqiptarë, deri
në nivelin e talljes
kolektive me to, nuk mund
të largohen me akt
dinjiteti, pra me dorëheqje"

Kryeministri përplaset me ministrin teknik të PD: Qeverinë e drejtoj unë

Kryeregjistruesit, Bardhi s'miraton
dorëheqjet, Rama i anulon urdhrin
Ministri i Drejtësisë: Do bëjmë hetim administrativ

PARALAJMËRIMI
"Qeveria shqiptare ka
një kod sjelljeje dhe
asnjë ministër, qoftë
politik a teknik, qoftë në
ikje a në ndenje, nuk
mund ta shkelë këtë
kod, i cili përcakton qartë
se qeveria nuk është një
grup individësh që
veprojnë në kokën e tyre,
po një skuadër që
drejtohet nga
kryeministri", e parala-
jmëroi dje Rama,
ministrin teknik.

Kryeministri Edi Ra-
ma dhe ministri
teknik i Drejtësisë,

Gazmend Bardhi janë përpla-
sur dje për dorëheqjet e drej-
torëve të hipotekave. Minis-
tri i Drejtësisë Gazmend Bar-
dhi vendosi të mos miratojë
kërkesat për dorëheqjen e
drejtuesve të Hipotekave të Ti-
ranës, Vlorës, Kukës, Dibër,
Elbasan, Tropojë, Has, Mat,
Kuçovë, Bulqizë, Lezhë,
Kurbin, etj. Në një deklaratë
të dhënë për mediat bëhet e
ditur se ministri teknik ka
kërkuar që më parë të përfun-
dojë një hetim administrative
ndaj tyre dhe më pas të mira-
tohet largimi nga puna. Mad-
je, në rast se do të ketë shkel-
je, Bardhi kërkon dhe pro-
cedim disiplinor. Pas këtij
njoftimi, Zyra e Kryeminis-
trit njoftoi se "Shefi i qeverisë
e ka anuluar urdhrin e min-
istrit të Drejtësisë, duke bërë
të qartë se dorëheqjet nuk
mund të refuzohen dhe heti-
mi administrativ i ministrit
mund të vazhdojë pa asnjë
pengesë". "Nëse nga hetimi
administrativ do të verifiko-
hen shkelje të ligjit, regjis-
truesit që i kanë bërë këto sh-
kelje duhet të shkojnë për-
para drejtësisë", thuhet në
njoftimin e Kryeministrit.
"Qeveria shqiptare ka një
Kod Sjelljeje, të miratuar me
VKM, qysh në mbledhjen e saj
të parë dhe asnjë ministër,
qoftë politik a teknik, qoftë
në ikje a në ndenje, nuk mund
ta shkelë këtë Kod, i cili për-
cakton qartë se qeveria nuk
është një grup individësh që
veprojnë në kokën e tyre, po
një skuadër që drejtohet nga
Kryeministri dhe
funksionon mbi ba-
zën e parimit të
thjeshtë të aprovimit
paraprak nga Kryem-
inistri, të veprimeve
administrative apo
komunikimeve të
ministrave me pub-
likun", thekson
Rama në këtë njoftim për
median. Kryeministri Edi
Rama u kërkoi dorëheqjen
krerëve të hipotekave gjatë
një takimi me ta në kryemi-
nistri. Ndërsa ministri në
vendimin e tij argumenton se
"duke vlerësuar se dorëheq-
jet vijnë në vijim të konsta-
timit publik të Kryeministrit
të Shqipërisë, se këta
funksionarë publikë
kanë shkelur në
mënyrë flagrante të
drejtat e qytetarëve,
duke konsumuar një
tallje kolektive dhe
individuale me
njerëzit, ministri i
Drejtësisë ka marrë
një vendim të ndërm-
jetëm, për pezullimin e proce-
durave të miratimit të
dorëheqjes së tyre, deri në për-
fundimin e një hetimi të plotë
administrativ mbi veprim-

Darina Tanushi

tarinë e këtyre funksionar-
ëve publikë". Për këtë qëllim,
ministri Bardhi, ka urdhëru-
ar të ngrihen 3 grupe kontrol-

li, me qëllim inspektimin e
veprimtarisë së Regjis-
truesve në ZVRPP përkatëse.
Sipas këtij vendimi afati i
ushtrimit të kontrollit ësh-
të 10 ditë nga hyrja në fuqi e
urdhrit. "Ministri i Drejtë-
sisë shpreh vendosmërinë e
tij se të gjithë regjistruesit
e ZVRPP, që kanë kryer sh-
kelje gjatë ushtrimit të
detyrës, si dhe kanë cenuar
të drejtat e ligjshme të
qytetarëve shqiptar, do të
largohen nga detyra me
masë disiplinore "Shkarkim
nga detyra", me qëllim
shmangien e ushtrimit të
funksioneve publike në të
ardhmen. Që nga data e
fillimit të detyrës së tij dhe

deri më sot, ministri Bardhi
ka urdhëruar shkarkimin
nga detyra të rreth 1/4 së të
gjithë regjistruesve të ZVR-
PP dhe garanton se nuk do
të hezitojë ta bëjë këtë në as-
një rast kur konstatohet
cenimi i interesave të qyteta-
rëve apo abuzimi me
detyrën", thuhet në njoftim.
"Për ministrin e Drejtësisë z.
Gazment Bardhi, zyrtarët
publikë që cenojnë interes-
in e qytetarëve shqiptar, apo
që kryejnë shkelje të ligjit
dhe të drejtave të qytetarëve,
deri në nivelin e talljes kole-
ktive me to, nuk mund të
largohen me akt dinjiteti,
pra me dorëheqje", thuhet
në njoftim. Sipas ministrit

teknik, "largimi i tyre nga
detyra, duhet të jetë një për-
pjekje e autoriteteve
përgjegjëse për të zhdëmtu-
ar cenimin e dinjitetit të
qytetarëve, duke i larguar
këta zyrtarë me masë disi-
plinore "Shkarkim nga
detyra", apo duke përcjellë
informacionin për shkeljet
e tyre në organet kompe-
tente. Kjo do të pamundë-
sonte, që në rrethana të cak-
tuara, apo për qëllime poli-
tike të momentit, këta funk-
sionarë të riktheheshin në
funksione publike në ad-
ministratë shtetërore dhe të
bëheshin premisë për cen-
imin e interesit të qytetarëve
përsëri në të ardhmen".

Arsyeja e mungesës
së Ramës në foton e
samitit, iku më herët

Mediat kryesore në
Serbi, përfshi Agjen-

cinë e Lajmeve Tanjug,
B92, gazetën Blic, por dhe
shumë media të tjera kanë
komentuar mungesën e
Kryeministrit Edi Rama
gjatë fotos familjare në
Samitin e Kartës së Adri-
atikut në Podgoricë.
Kryeministri sqaroi zyr-
tarisht dje, arsyen e mu-
ngesës së foton familjare.
"Kryeministri Edi Rama
udhëtoi për në Podgoricë
me helikopter. Aeroporti
i Podgoricës ishte i mbyl-
lur për arsye sigurie të
fluturimit të Mike Pence
dhe rihapej në orën 19:00,
pasi të nisej zv. presiden-
ti amerikan", tha një
burim zyrtar për TCH.
"Helikopterët tanë nuk
udhëtojnë natën, ndaj e
vetmi korridor ajror që
delegacioni të nisej ishte
ora 16:00. Sipas planit
fillestar, në këtë orar du-
het të kishin mbaruar të
gjitha aktivitetet e
samitit, përfshirë dhe fo-
toja familjare. Por samiti
filloi me vonesë e gjithçka
u shty, edhe foto familjare."
thonë burime pranë
Kryeministrisë.

Deputetja e PD-së, Jori
da Tabaku deklaroi

dje, se turi i dëgjesave të
Kryeministrit Rama dhe
shkarkimi në bllok i drej-
torëve më të rëndësishëm
në vend është dëshmi e
dështimit të qeverisë në 4
vjetët e shkuar. "Në këto 4
vjet, administrata publike
ka qenë më e politizuar se
kurrë dhe të gjithë ata per-
sona, të cilët sot po pusho-
hen me shumë zhurmë
kanë poste politike në
Partinë Socialiste, të

gjithë ata persona kanë zbat-
uar vizionin e Partisë Social-
iste, të gjithë ata persona

janë mishërimi më i mirë i
Rilindjes, i mënyrës se si
funksionon, si mendon Edi
Rama me të tijtë për të
ndërtuar shtetin", tha ajo.
Qeveria e vogël e premtu-
ar nga kryeministri Rama
për katër vjetët e ardhs-
hëm, sipas Tabakut, është
kopje e programit të Par-
tisë Demokratike. Por pa-
varësisht kësaj, thotë ajo,
asgjë nuk do të ndryshojë,
pasi vizioni i Ramës është
i dështuar  dhe fokusohet
tek abuzimi.

Deputetja: Kopjoi PD për "qeverinë e vogël"

Tabaku: Dëgjesat e Ramës,
dëshmi e dështimit në 4 vjet

Gjatë një mbledhjeje
të qeverisë

Drejtorët e hipotekave
gjatë takimit me Ramën
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Kushtetuesja pa 3 anëtarë, e Larta 10

Mungesa e gjyqtarëve, Dedja e Zaganjori,
letër presidentit: Plotësoni vendet

Presidenti thërret në zyrë ministrin e Brendshëm për situatën e zjarreve

Meta me Demirajn: Angazhim
maksimal e solidaritet me njerëzit
Ministri i Brendshëm: Cenohet siguria kombëtare
Presidenti i Republikës,

Ilir Meta, u takua dje
me ministrin e Punëve

të Brendshme, Dritan Demi-
raj për rreth 40 minuta.
Gjatë këtij takimi, sipas
njoftimit për shtyp të Presi-
dencës, kreu i shtetit disku-
toi me shqetësim dhe vë-
mendje maksimale mbi situ-
atën e rëndë në të cilën ndod-
het vendi ynë për shkak të
zjarreve në disa qarqe. Presi-
denti Meta u interesua për
masat e marra nga struktu-
rat e shtetit, nga shërbimet e
emergjencave dhe ato zjar-
rfikëse si dhe autoritetet ven-
dore, të përfshira në përpjek-
jet për përballimin e kësaj
gjendjeje të vështirë.  Ndërko-
hë dje, ministri Demiraj tha
se “situata nuk është aspak e
mirë”. “Presidenti i Repub-
likës ka detyrimin që të thër-
rasë të gjithë krerët e institu-
cioneve. Kemi pasur disa
zjarre para dy javëve në lin-
jën hekurudhore Lezhë-Sh-
kodër, pra zjarr në një trase.
Dhe në rast se dëmtohet in-
frastruktura e transporteve
kjo cenon rëndë sigurinë ko-
mbëtare. Në këtë kontekst,
djegia e pyjeve 100 vjeçare, ky
është cenim i sigurisë ko-
mbëtare sepse do shumë vite
të rehabilitohet një pyll”, u
shpreh Demiraj, në Ora
News. Presidenti Meta u in-
teresua dhe u njoh në detaje
mbi gjendjen aktuale në qar-
qet e prekura nga përhapja
masive e zjarreve, në veçanti

për jetën e banorëve të
zonave të rrezikuara, masat
e marra për kontrollin dhe
eliminimin e rrezikut, si dhe
problematika të tjera të lidhu-
ra me to. Presidenti Meta
vlerësoi maksimalisht dhe
inkurajoi punën e ad-
mirueshme dhe sakrificat
vetëmohuese të forcave zjar-
rfikëse, të personelit të
Forcave të Armatosura dhe
të Ministrisë së Brendshme,
njësive të emergjencës, si dhe

drejtuesve të pushtetit ven-
dor për të neutralizuar zjar-
ret e për t'iu ndodhur pranë
qytetarëve të prekur nga këto
vatra zjarri. Kreu i shtetit
shqiptar përgëzon të gjithë
ata, të cilët pavarësisht nga
vështirësitë dhe rrethanat e
jashtëzakonshme, kanë bërë
gjithçka në mbrojtje të jetës
së banorëve të rrezikuar dhe
përballimit të situatës me sa
më pak dëme materiale,
apelon për rëndësinë e rua-

jtjes së mjedisit dhe të natyrës,
duke u bërë thirrje të gjitha
autoriteteve që të marrin
masa drastike në përputhje
me ligjin për parandalimin e
zjarrvënieve të qëllimshme.
Presidenti i Republikës u bën
thirrje dhe nxit instituciona-
lisht të gjitha autoritetet qen-
drore e vendore të vazhdojnë
përpjekjet dhe komunikimin
intensiv mes tyre, për koor-
dinimin në kohë dhe me efekt-
shmërinë e duhur të marrjes
së masave të emergjencës, për
t'u ardhur në ndihmë zonave
dhe qytetarëve të prekur nga
zjarret, duke vlerësuar
njëkohësisht e shprehur
mirënjohjen për ndihmesën,
gatishmërinë dhe solidarite-
tin e vendeve fqinje dhe part-
nerëve ndërkombëtarë.

EUROPA
Shumë vende po lëshojnë
paralajmërime për rreziqet
nga temperaturat e larta. Në
Itali është ngritur alarmi i kuq,
pasi disa qytete prekën 42
gradët. Në alarm nga vala e
të nxehtit afrikan janë dhe
Franca, Spanja, Kroacia e
Portugalia. Autoritetet u bëjnë
thirrje në veçanti të
moshuarve, fëmijëve e
personave me probleme
shëndetësore të konsumojnë
sa më shumë lëngje e të
qëndrojnë në shtëpi
në orët e pikut.

Luan Rama
Zv.kryetari i LSI-së pyeti dje nëse ministri i Brendshëm e ka
njoftuar presidentin për listën me 124 kokat e narkotrafikut.
Sipas Ramës, nëse Meta nuk është informuar, duhet ta
thërrasë prapë Demirajn dhe "Prokurorin e përgjithshëm,
drejtorin e SHISH dhe kryeministrin, sepse lufta kundër
drogës duhet kthyer në një aksion kombëtar".

Të paktën 15 vatra zjar
ri vijojnë të jenë aktive

në mbarë vendin, 10 më pak
se të mërkurën. Pavarë-
sisht se vatra më e madhe e
zjarrit, ajo në Krastë të El-
basanit, u vu në kontroll,
përsëri në këtë qark vazh-
dojnë të jenë aktive 4 vatra
të tjera. Në malin e Dajtit,
pas ndërhyrjes së helikop-
terit, vatra e zjarrit është
më pak aktive, ndërsa puna
e efektivëve është fokusuar
për të mbajtur zonën nën
kontroll nga vatrat e fshe-
hura. Një zjarr i fuqishëm
është shfaqur edhe në Nd-
roq. Ndërsa në Dukat,
pranë Parkut Kombëtar të
Llogarasë, situata është
rënduar, pasi zjarri favori-
zohej edhe nga era e fortë.
Ndërkohë ka pasur edhe
arrestime të personave të
dyshuar për zjarrvënie të
qëllimshme. Dje u arrestu-
ar nga policia e komisari-
atit nr.1 në Tiranë Veiz Uku,
46 vjeç, banues në fshatin
Shën Koll, pasi në datë 3 i

Kreu i Gjykatës Kushtetuese, Bashkim Dedja dhe ai i
Gjykatës së Lartë, Xhezahir Zaganjori i kërkojnë Pres-

identit të Republikës të emërojë gjyqtarët për të plotësuar
vakancat në këto dy gjykata dhe për të shmangur kolapsin
në sistemin e drejtësisë. Kreu i Kushtetueses, Bashkim
Dedja ka nisur shkresë ku kërkon që presidenti të emërojë
anëtarin që propozohet prej tij në këtë gjykatë, ndërsa
Zaganjori më 31 korrik ka njoftuar presidentin se 4 nga 5
gjyqtarët që i mbaroi mandati kanë dorëzuar detyrën. Me
ndryshimet kushtetuese, presidenti ka të drejtë të emërojë
në Gjykatën Kushtetuese tre anëtarë, ndërsa aktualisht
vetëm një nga tre vakancat i përket propozimit të presi-
dentit, pasi dy të propozuarit më parë nga Presidenca janë
në detyrë. E njëjta kërkesë në Presidencë ka mbërritur dhe
nga kreu i Gjykatës së Lartë, Xhezahir Zaganjori, i cili ka
njoftuar presidentin për mbarimin e mandatit të 5
gjyqtarëve më 29 qershor 2017, por po ashtu e ka njoftuar
atë edhe për dorëzimin e detyrës nga gjyqtarët Guxim Ze-
nelaj, Aleksandër Muskaj, Evelina Qirjako dhe Arjana
Fullani, të cilët kanë preferuar të largohen pa pritur ardhjen
e zëvendësuesve. Gjykata e Lartë, me 10 anëtarë.

320 efektivë të ushtrisë e 14 zjarrfikëse në terren

Situata e zjarreve, dy të arrestuar në
Dukat e Baldushk, 15 vatra ende aktive

ka vendosur zjarrin masiv-
it pyjor në fshatin Shën Koll,
në Baldushk, ku për pasojë
janë djegur rreth 2 dynym
sipërfaqe pyll. Po kështu,
edhe në Dukat- Karaburun,
policia ka arrestuar në fla-
grancë shtetasin Ali Abilaj,
37 vjeç, sepse i ka vendosur
zjarrvënie në mënyrë të
qëllimshme një sipërfaqeje
pyjore prej 7 dynym. Ndër-
kohë, Forcat e Armatosura
të Republikës së Shqipërisë
vijojnë pa ndërprerje an-
gazhimin e tyre në shuar-
jen e zjarreve në të gjitha
qarqet e vendit. Vetëm gjatë
24 orëve të fundit janë an-
gazhuar 320 efektivë të ush-
trisë, 10 mjete dhe 14 zjar-
rfikëse.

Presidenti i Republikës, Ilir Meta me ministrin
e Punëve të Brendshme, Dritan Demiraj

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

NJOFTIM SHITJE ME ANKAND

Ne date 09.08.2017 ne oren 16.00 ne zyren e permbaruesit gjyqesor privat
Irisa Tereziu PF me adrese ne “Rruga Fadil Rada, Pallati Danjela, Kati Perdhe,
Njesia Tregtare nr.10, Tirane”, zhvillohet ankandi per shitjen e pasurise se
paluajtshme te llojit  Are+Truall+Shtepi Banimi” me siperfaqe totale 2000 m2

nga e cila truall 500 m2 nga kjo ndertese 3 kateshe me siperfaqe totale 544 m2

, e regjistruar ne regjistrin hipotekor me nr.  date  ,me volum 4, faqe 3, numer
pasurie  34/44, ne zonen kadastrale 1934, me adrese Hasan (Kruje).Cmimi ne
ankand te pare eshte ne vleren 10,400,000 (dhjete milion e katerqind mije) lekë.
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BALLIST MORINA
EKSTRADIMI

Ministri i Jashtëm flet për raportet me Serbinë: Jemi në një tryezë shahu

Ekstradimi i Ballist Morinës,
Bushati: Besojmë te pala kroate
"Shpresojmë që çështja do të zgjidhet në mënyrë racionale"

PRECEDENTI
"Ka një precedent, që është precedenti italian.
Sepse Serbia ka kërkuar ekstradimin edhe nga
autoritetet italiane, çka është refuzuar. Ne
besojmë se Kroacia do të duhet të ndiqte këtë
precedent", sqaroi dje ministri shqiptar i Punëve
të Jashtme, Ditmir Bushati.



DEKLARATA
"Ka një komunikim
në nivel qeveritar në
lidhje me atë se
çfarë do të ndodhë
me Ballist Morinën.
Fjala përfundimtare,
pavarësisht
vendimmarrjes së
gjyqësorit, në të tilla
raste i takon
qeverisë kroate dhe
ne jemi besimplotë
se kjo çështje do të
zgjidhet në mënyrë
racionale", tha dje
Bushati.

Shteti shqiptar është
angazhuar drejtpër
drejtë për të mos lejuar

ekstradimin e Ballist Mori-
nës në Serbi. Ministri i Jas-
htëm, Ditmir Bushati kon-
firmoi edhe dje përpjekjet që
po bëhen në këtë drejtim me
shtetin kroat, që nga komu-
nikimi i dy kryeministrave
pak ditë më parë në
Podgoricë e deri veprimet e
tjera të institucioneve sh-
tetërore. Ai është besimplotë
se çështja do të zgjidhet në
mënyrë racionale. "Më lejo-
ni t'ju them se shteti shqiptar
ka vepruar me të gjitha nor-
mat ndërkombëtare, duke i
dhënë asistencë Ballist
Morinës, si dhe duke e vizitu-
ar ku mbahet aktualisht. Ka
pasur edhe një komunikim
në Podgoricë mes dy kryemi-
nistrave. I njëjti komunikim
është edhe mes dy shteteve.
Rregullat e ekstradimit

Avokati i njohur: Vetingu, jo gjëma më e madhe

Ngjela: Hetimi i korrupsionit për
pushtetarët filloi 5 vite më parëAvokati Spartak Ngje

la, përmes një statu-
si në rrjetin social "Face-
book" ka shkruar se kor-
rupsioni shtetëror sh-
qiptar po hyn në procesin
e shkatërrimit të tij. Sipas
tij, shenjat e dorëzimit të
korrupsionit do t'i sho-
him së pari te gjyqtarët e
të gjitha shkallëve të
gjykatave. "Këta në fakt
deri tani u gënjyen nga
'qëndresa' qesharake dhe
siguria abstrakte që i iu
dha Berisha. Tani gjyq-
tarët e kanë humbur dhe
privilegjin që iu jepte ligji
që, nëse ata do të jepnin
dorëheqjen para tre mua-
jsh, nuk do ta kalonin pro-
cesin e vetingut. U ga-
buan, por të gjithë keqbë-

rësit dhe vjedhësit kanë nga-
herë brenda vetes një
shpresë patologjike, që i çon
në vetëshkatërrim", - ka sh-

kruar ndër të tjera Ngjela.
Nëpërmjet komentit të tij,
avokati shkruan se për
pushtetarët e lartë, hetimi

ka filluar shumë më për-
para. "Për këta nuk është
vetingu gjëma e tyre. Këta
të gjithë janë hetuar dhe
janë ndjekur prej pesë
vjetësh, por ata kanë
qenë naivë se gjithmonë e
kanë menduar veten të
paprekshëm", - ka shkru-
ar Ngjela. "Në politikën
globale, politika ameri-
kane nuk mund të pra-
nojë një Shqipëri të kor-
ruptuar, sepse një politikë
e korruptuar nuk mund
të kontrollohet dot nga
shqiptarët dhe nga ligji.
Prandaj ajo duhet zhbërë",
shkroi Ngjela.

janë të qarta. Pavarësisht
fjalës së gjyqësorit, i takon
qeverisë kroate të vendosë.
Jemi besimplotë se çështja
do të zgjidhet në mënyrë
racionale", tha Bushati dje
nga Shkodra për "Ora
News". Marrëdhëniet mes

dy vendeve tona, ai i kraha-
son me një tryezë shahu, ku
secila palë bën lëvizjet e saj.
Por, për të mos u lodhur në
kërkimet e shembujve, ai i
referohet Italisë, e cila refu-
zoi pak kohë më parë një
kërkesë të ngjashme që bëri

Serbia për Ballist Morinën.
"Kjo është një çështje ligjore,
që secili shtet ka procedurat
e veta dhe e kam të vështirë
të komentoj zhvillimet mbi
këtë çështje. Për ne ka qenë
shqetësim që ditën e parë,
duke qenë që sjell historinë

fatkeqe sa herë kujtohet çësh-
tja e Beogradit, ndaj besojmë
edhe nga komunikimi me
palën kroate, se ka qartësi
çfarë pasojash ka një veprim
i tillë", u shpreh ministri Bus-
hati. Sa herë kthehet në
qendër të vëmendjes çështja
e Beogradit, pasojat që ajo
sjell dihen thotë Bushati.
"Jemi në një tryezë shahu, ku
secila prej palëve bën lëvizjet
që i gjykon me dobiprurëse.
Serbia i ka bërë veprimet e
saj. Kemi precedentin italian,
ku ju refuzua kërkesa Ser-

bisë. Ne besojmë që Kroacia
duhet të ndjekë këtë prece-
dent. Marrëdhëniet mes dy
vendeve duhen kultivuar dhe
përmirësuar në funksion të
stabilitetit demokratik", u
shpreh ministri i Jashtëm.
Ideatori i flamurit "Autochth-
onous", që u ngrit në sta-
diumin serb, u ndalua në
muajin qershor nga policia e
Kroacisë, të cilat thanë se
Morina po tentonte të kalon-
te në kufirin mes Malit të Zi
dhe Kroacisë, kur është
ndaluar nga autoritetet.

TAKIMI

Shqipëri-Maqedoni: Barazia
ndëretnike, kusht për integrimin
Ministri i Punëve të Jashtme, Ditmir Bushati takoi

dje ministrin Përgjegjës për Investimet e Huaja
të Maqedonisë dhe mikun Ramiz Merko. Gjatë takim-
it u vlerësua roli konstruktiv i faktorit politik shqiptar
në qeverinë e re, si edhe kontributi i vazhdueshëm eu-
ropianizues i popullsisë shqiptare ndaj interesave të
vendit. Në këtë kontekst, dy ministrat theksuan njëko-
hësisht se përshpejtimi i Ligjit për Përdorimin e Gju-
hëve dhe i të gjitha hapave të tjerë ligjorë brenda Plan-
it 3-6-9 për forcimin e kohezionit social dhe arritjen e
barazisë ndëretnike janë parakusht për avancimin e
perspektivës euroatlantike të Maqedonisë. Gjithash-
tu, rritja e bashkëpunimit ekonomik dhe mënyrat për
të shfrytëzuar maksimalisht potencialin ekzistues
ndërmjet Shqipërisë dhe Maqedonisë ishin në fokus të
takimit. Nxitja e projekteve infrastrukturore dhe en-
ergjetike, përforcimi i bashkëpunimit ndërkufitar, me
impakt në aksin zhvillimor mes dy vendeve dhe ndër-
lidhjen e rajonit, mbeten përparësi dhe objektiv krye-
sor në mbledhjen e ardhshme mes dy qeverive.

Ministri i Jashtëm,
Ditmir Bushati

Ballist Morina

Avokati Spartak Ngjela

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

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.

 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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Policia: Ngjarja mori shkas pas një sherri banal të ndodhur mes palëve disa ditë më parë

Atentati te "Komuna e Parisit", ja
si u plagos 24-vjeçari nga Bulqiza
Identifikohen 4 autorët që bënë "luftë" në mes të Tiranës

Sekuestrohen
75 kg drogë,

kapet 59-vjeçarja,
në kërkim i biri
VLORË VLORË VLORË VLORË VLORË - Policia e

Vlorës ka sekuestruar 75
kg kanabis dhe ka vënë në
pranga një grua, në
banesën e së cilës u gjet
droga. Blutë e qytetit
bregdetar në bash-
këpunim me Delta
Forcën, në bazë të infor-
macioneve të marra në
rrugë operative, se në një
banesë në lagjen "Kusht-
rimi" mund të kishte një
sasi të konsiderueshme
lënde narkotike, kanë or-
ganizuar dhe zhvilluar
operacionin antidrogë të
koduar "BYPASS". Mëso-
het se gjatë kontrollit të
ushtruar në banesën e 59-
vjeçares Luljeta Kapaj
është konstatuar dhe
sekuestruar një sasi e kon-
siderueshme lënde narko-
tike. Policia bëri me dije se
kanabisi ishte e ndarë në
5 bidonë plastikë dhe në 4
thasë. Menjëherë është
bërë arrestimi në fla-
grancë i Kapaj si pose-
duese e lëndës narkotike.
Gjithashtu, në vijim të ve-
primeve të para hetimore
është shpallur në kërkim
policor djali i saj, E.K., 32
vjeç, banues në Vlorë.

I PLAGOSURI
Sipas burimeve policore, Lorenc Hoxha nga
Bulqiza është plagosur me një plumb në shpatull,
ndërsa ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën.
Nga fotot e postuara, 24-vjeçari që i mbijetoi
atentatit të ndodhur mbrëmjen e së enjtes, duket
se është i apasionuar pas mjeteve luksoze.

Pas krimit në familje, 21-vjeçari: Uroj që nëna të më falë

Tragjedi në familjen Metallari, ndërron jetë
në spital edhe bashkëshortja e policit të vrarë

TIRANËTIRANËTIRANËTIRANËTIRANË

Luftë" në mes të Ti
ranës, por ende asnjë
i arrestuar. Shkëmbi-

mi i zjarrit te kryqëzimi i
"Komunës së Parisit" ku
mbeti i plagosur 24-vjeçari
nga Bulqiza, Lorenc Hoxha
ka shkaktuar panik tek ban-
orët e zonës, mbrëmjen e së
premtes. Policia ka shkuar
shpejt në vendngjarje dhe
ka nisur hetimet, por
ndonëse ka zbuluar autorët
e krimit, ende nuk ka bërë
të mundur prangosjen e
tyre. Një ditë pas përplasjes
m armë zjarri, "Gazeta Sh-
qiptare" ka mundur të sig-
urojë videon e atentatit, ku
mbeti i plagosur i riu Hox-
ha. Videoja që është dorë-
zuar edhe në polici, është
regjistruar në kryqëzimin e
"Komunës së Parisit" dhe
gjithë skena ka ndodhur tek-
sa mjetet prisnin të hapej
semafori, rreth orës 19:51.
Në video duket qartë mo-
menti kur dy të rinj zbresin
nga një fuoristradë e zezë tip
"BMW" dhe me targa AA 655
MO, njëri i veshur me pan-
tallona të shkurtra dhe me
bluzë me ngjyrë të çelët,
ndërsa tjetri mban veshur
pantallona të zeza, të gjata.
Ata dalin nga makina dhe i
afrohen një mjeti tjetër
("Benz"-it me ngjyrë të
bardhë ku udhëtonte
Lorenc Hoxha). Pas disa
sekondash dëgjohen të shtë-
na me armë. Me shpejtësi
agresorët futen në makinë, e
cila drejtohet me shpejtësi
drejt rrugës "Sulejman Delv-
ina", në një rrugicë. Autom-
jeti i 24-vjeçarit nuk dallohet

nga kamera, pasi gjendet
para fuoristradës. Ndërkaq,
Lorenc Hoxha ka braktisur
automjetin e tij dhe është
dërguar në spital ku dhe
ndodhet jashtë rrezikut për
jetën. E gjithë ngjarja është
filmuar nga kamerat e sig-
urisë, ndaj dhe policia ka ar-
ritur të identifikojë autorët e
krimit. Bëhet fjalë për shteta-
sit me iniciale: K.K., I.Q., D.R.
dhe L.R. përkatësisht 27, 26,
27 dhe 23 vjeç, të katër ban-
ues në Tiranë. Policia nuk
arriti t'i arrestojë agresorët
edhe pse ngjarja ka ndodhur
në momentin e fluksit të

trafikut në rrugë. Mësohet se
katër të rinjtë që dyshohen si
autorë të ngjarjes kanë njohje
me të plagosurin dhe janë të
gjithë nga Bulqiza. Pas kry-
erjes së hetimeve hetimore
paraprake, burime nga poli-
cia e kryeqytetit pohuan se
ngjarja ka marrë shkas pas
një sherri banal mes palëve të
ndodhur disa ditë më parë në
afërsi të sheshit "Skënderbej".
Policia dhe prokuroria e Ti-
ranës janë duke hetuar in-
tensivisht për zbardhjen e
plotë të rrethanave të kësaj
ngjarjeje si dhe kapjen e
katër autorëve.

TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Afro dy javë
pas ngjarjes së rëndë të
ndodhur në Bathore, ku
21-vjeçari Mirald Metallari
vrau babain e tij polic për
një bordurë betoni dhe pla-
gosi nënën, është rënduar
bilanci i krimit në familje.
Pas 13 ditësh qëndrimi në
spital (mesditën e
djeshme) ka ndërruar jetë
47-vjeçarja Nurie Metal-
lari. Me gjithë ndihmën e
mjekëve, nëna e të riut nuk
ka mundur t'u mbijetojë
plagëve të marra. Ngjarja
e rëndë ku mbeti i vrarë
me 3 plumba në trup 62-
vjeçari Myftar Metallari
dhe u plagos po me kaq
plumba dhe bashkëshortja
e tij, ndodhi rreth orës
11:20 të datës 24 korrik të
këtij viti. E gjithë skena e
krimit ndodhi brenda sh-
tëpisë njëkatëshe të famil-
jes me origjinë nga Gabri-
ca e Kukësit, në rrugën
"Besëlidhja", në periferi të
kryeqytetit.
KRIMI NË FAMILJE

Sipas policisë, i riu
Mirald Metallari ka nisur
të debatojë me të atin për
një bordurë betoni. Mëso-
het se një pjesë e bordurës
ishte ndërtuar nga 21-
vjeçari dhe mesa duket

puna e tij nuk i ka pëlqyer
të atit. Ky i fundit i kishte
kërkuar llogari djalit se
përse nuk e kishte ndërtu-
ar ashtu siç duhej, duke
qenë se nuk mund ta prish-
nin edhe një herë për ta ni-
sur nga fillimi. Burime e pol-
icisë pohuan se ka qenë
pikërisht ky debat mes tyre
që ka degraduar deri në
tragjedinë e ndodhur në
familjen e tyre. Fillimisht,
babë e bir janë konfliktuar
verbalisht me njëri-tjetrin,
ndërsa në sherr e sipër,
Miraldi ka marrë armën e
shërbimit të të atit, të cilën
ky i fundit e mbante në
banesë. Në atë moment,
nëna e 21-vjeçarit ka ndë-
rhyrë për të qetësuar situ-
atën ndërsa i riu ka qëlluar

me 5 plumba në drejtim të
tyre. Për pasojë, 62-vjeçari,
i cili ishte punonjës policie
në komisariatin nr. 6 në
Kamëz, mbeti i vrarë në
vend, ndërsa bashkëshort-
ja e tij mbeti e plagosur
rëndë. Pas një telefonate të
mbërritur në numrin e
Emergjencave 112 për të
shtëna me armë zjarri në
Bathore, në vendngjarje
kanë mbërritur shërbimet
e policisë dhe ambulanca.
Burimet e mësipërme
thanë se 21-vjeçari u arres-
tua rrugës teksa ishte duke
dërguar nënën e tij për në
Spitalin e Traumës për t'i
dhënë ndihmën e shpejtë.
I riu është marrë në pyetje
nga policia për të zbardhur
motivin e krimit.

21-vjeçari
i arrestuar,
Mirald
Metallari

24-vjeçari
i plagosur,

Lorenc Hoxha

REQUEST FOR TENDERS (RFT) # 0127

The Albanian-American Development Foundation (AADF) began op-
erations in November of 2010 with the support and encouragement of USAID
and the United States Government. The foundation’s mission is to make a
meaningful contribution to Albania’s economic growth by making social in-
vestments related to entrepreneurship, education, leadership development
and support for cultural tourism.
AADF is enriching its Entrepreneurship and Cultural Heritage programs’
portfolio with a new exciting project consisting of urban requalification and
business development programme near Vlora city center, including restora-
tion of cultural monuments’ buildings, reconstruction of other buildings and
creation of TID association. The project aims to create a unique model of
management of the site and to integrate the public and private interests of
the area into one structure.

Subject of The Tender: Restoration and reconstruction of façades and
roofs of 68 buildings in the city of Vlora.
To receive a copy of the application package and other tender documents,
please download from the links provided to you after registration on our
website. If you have questions please address them only in writing by email
to tenders@aadf.org.
The deadline for submitting bids is Aug 21st, 2017 at 10:30 hours am.
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SHKURT

Tri shtete, 5 orë
operacion për kapjen e

gomones me drogë në det
TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Policia e Sh-

tetit në bashkëpunim me
autoritetet italiane dhe ato
të Malit të Zi kanë finali-
zuar një operacion anti-
drogë duke arrestuar dy
trafikantë, që tentonin të
transportonin drogë me
skaf. Policia deklaroi zyr-
tarisht se trafikantët janë
duke eksperimentuar, por
pa sukses, rrugë alterna-
tive për shkak të vështirë-
sisë së hasur në ujërat sh-
qiptare, ku operojnë forcat
e policisë së kufirit dhe të
Guardia di Finanza të
Nuklit të Kufirit Detar të
Durrësit dhe Vlorës. Infor-
macionet kalojnë në kohë
reale nga Italia, Shqipëria
dhe Mali i Zi, duke krijuar
një rrjetë të pakalueshme
për trafikantët. Ndjekja e
gjatë prej pothuaj 5 orësh
bëri të mundur bllokimin
e gomones së fuqisë së
lartë me tre motorë. Dy
trafikantët u ndaluan në
det të hapur nga Guardia
di Finanza e Termolit dhe
Barit të drejtuar nga avio-
ni i Frontex. Forcat e poli-
cisë së kufirit të Shqipërisë
me koordinimin e QNOD,
NUFROM i Guardia di Fi-
nanza në Durrës dhe Vlorë
dhe policia e kufirit të
Malit të Zi kishin dalë në
afërsi të kufirit Shqipëri-
Mali i Zi, ku edhe ishte
drejtuar gomonia, pasi i
ishte afruar njëherë breg-
detit të Termolit në Molizë
nga ku edhe ka filluar nd-
jekja. Gjatë ndjekjes, trafi-
kantët kanë hedhur në det
ngarkesën, duke e bërë më
të vështirë ndjekjen. Tash-
më trafikantët dhe gomo-
nia janë sekuestruar dhe u
janë dorëzuar autoriteteve
gjyqësore italiane. Vijon
rikuperimi i lëndës narko-
tike, ku ende nuk dihet
pesha, pasi për shkak të
errësirës është vështirë
rikuperimi në det i lëndës
narkotike.

Goditi me grusht
policin, në pranga

29-vjeçari nga Sllovakia
VLORË VLORË VLORË VLORË VLORË - Një turist 29-

vjeçar është prangosur
nga policia e Vlorës për
prishje të qetësisë publike
dhe goditje për shkak të
detyrës. I arrestuari ësh-
të Martin S. banues në Sll-
ovaki. Burime nga blutë e
qytetit bregdetar pohuan
se 29-vjeçari ishte i dehur
kur filloi të bënte trazira
në publik. Gjatë kohës që
merrte trajtimin mjekë-
sor, ai ka krijuar një tjetër
situatë duke thyer një
xham, nga i cili ka mbetur
i dëmtuar në krahë një
punonjës i policisë. Gjith-
ashtu, ky shtetas ka godi-
tur me grusht edhe punon-
jësin tjetër të policisë, i
cili e mbante nën
mbikëqyrje. Menjëherë
kanë ndërhyrë shërbimet
e tjera të policisë, për neu-
tralizimin e tij.

Çau me makinë postbllokun e policisë, familjarët e të plagosurit Peca: "Citroeni" u qëllua me 13 plumba, do bëjmë padi

Operacioni në "Don Bosko", lihen
në burg 2 nga 3 të arrestuarit

Iu gjet kokainë në banesë, lirohet 50-vjeçari Murati, në kërkim i biri
TIRANËTIRANËTIRANËTIRANËTIRANË

Gjykata e Tiranës dje
ka lënë në burg, dy
prej tre personave, të

cilët u arrestuan pak ditë
më parë, pasi thyen post-
bllokun e policisë në zonën
e "Don Boskos". Gjatë oper-
acionit antidrogë të koduar
"Përpjekja e Fundit", i cili
degjeneroi në përdorimin e
armëve të zjarrit nga ana e
Policisë, u gjet dhe u sekues-
trua një sasi prej 435.2 gr ko-
kainë. Pas paraqitjes së
provave materiale nga
prokurori i çështjes, togat e
zeza të kryeqytetit vendosën
masën e sigurisë "Arrest me
burg" ndaj 24-vjeçarit Ardit
Murati, ndërsa kanë dhënë
"detyrim paraqitje" për ba-
bain e tij 50-vjeçar, Shehat
Murati. Policia gjeti në
banesën e këtij të fundit
rreth 50 gr lëndë narkotike
e llojit kokainë, krahas 385
gr që u gjet në automjetin
ku u arrestuan Ardit Mura-
ti dhe Bledi Peci. Gjatë se-
ancës së djeshme gjyqësore
Shehat dhe Ardit Murati
(babë e bir) deklaruan se
nuk kishin dijeni për ko-
kainën që u gjet në banesën
e tyre. Ata kanë thënë se lën-
da narkotike i përkiste Arbër
Muratit, djalit tjetër të
familjes Murati dhe se ata
s'kishin dijeni për këtë.
Gjithashtu, është lënë në
qeli edhe i plagosuri Blendi
Peca, i cili drejtonte në au-
tomjetin "Citron", që nuk
ndaloi pas urdhrit të bluve.
Masa e sigurisë ndaj 27-
vjeçarit Peca është dhënë në
Spitalin e Traumës në Ti-
ranë, ku ai ndodhet nën
kujdesin mjekëve. Ndërko-
hë, policia vijon punën për

arrestimin e 22-vjeçarit Ar-
bër Murati, i cili ishte së
bashku me Pecën në autom-
jetin që u qëllua nga plum-
bat, por mundi të largohej.
OPERACIONI

Bledar Peca dhe Ardit
Murati u arrestuan nga poli-
cia të martën, gjatë një op-
eracioni antidrogë në zonën
e "Don Boskos", pasi autom-
jeti me të cilin ata udhëto-
nin theu postbllokun. Poli-
cia bëri të ditur se kishte të
dhëna që dy të rinjtë dhe

Arbër Murati lëviznin të ar-
matosur me një automjet në
Tiranë. Blutë qëlluan me
armë në ajër dhe në drejtim
të gomave të makinës, ndër-
sa mbeti i lënduar Bledar
Peca për shkak të humbjes
së kontrollit të automjetit.
Policia i ka bërë shenjë au-
tomjetit të ndalonte, por ai
nuk i është bindur urdhrit
të policisë. Drejtuesi i
mjetit ka lëvizur me shpe-
jtësi, duke bërë disa
manovra të cilat rrezikuan

jetën e oficerëve të policisë
duke përplasur një automjet
të ndërhyrjes. Në këtë mo-
ment, me qëllim parandal-
imin e largimit të automjetit
dhe pas thirrjes së punon-
jësve të policisë për të
ndaluar, policia i ka parala-
jmëruar duke qëlluar në
ajër, më pas në drejtim të
gomave te automjetit. Si pa-
sojë e humbjes së kontrollit
të mjetit pas shpimit të go-
mave nga policia pas tenta-
tivës për t'u larguar, i riu
Peca mbeti i plagosur dhe u
transportua në spital, ndër-
sa ndodhet jashtë rreziku
për jetën. Pas ndalimit, Ble-
dar Pecës iu gjet dhe
sekuestrua në makinë 385
gr kokainë, ndërsa një tjetër
sasi kokaine është gjetur në

banesën e të shpallurit në
kërkim Arbër Murati (50.2
gr kokainë)
FAMILJARËT E
TË PLAGOSURIT

Familjarët e Blendi Pecës,
i plagosur katër ditë më parë
gjatë operacionit te "Don Bos-
ko", kanë një tjetër version
për ngjarjen. Ata preten-
dojnë se historia nuk është
aspak ashtu siç thotë polica.
Sipas familjarëve të Pecës,
kanë qenë agjentët e anti-
drogës, ata që e kanë përpla-
sur mjetin me të cilin lëvizte,
një "Citroen". Jo vetëm kaq,
por ata kanë ushtruar dhunë
dhe kanë qëlluar me armë në
drejtim të tij. Familjarët po-
huan se do të ngrenë një padi
për mënyrën se si është traj-
tuar djali i tyre.

Ardit Murati në gjykatën e Tiranës 22-vjeçari në kërkim, Arbër Murati

Urdhri, pakënaqësi tek qytetarët që udhëtojnë në "Schengen"

Rrezik për kthimin e vizave, Haki Çako:
Ja rregullat e reja për të kaluar kufirin

TIRANE TIRANE TIRANE TIRANE TIRANE - Duke vlerë-
suar se fenomeni i
azilkërkimit të shtetasve
shqiptare në vende të
Bashkimit Europian është
bërë një shqetësim i madh
që mund të rrezikojë
lëvizjen e lirë të tyre, me
qëllim forcimin e kontrol-
lit në dalje nga kufiri sh-
tetëror, prej datës 1 gusht
qarkullon një urdhër i fir-
mosur nga kreu i Policisë
së Shtetit, Haki Çako.
"Gazeta Express" ka mun-
dur të sigurojë një kopje
të këtij urdhri, i cili përm-
ban 14 rekomandime, që
duhet të zbatohen nga të
gjithë punonjësit e Drej-

torisë së Kufirit që kanë në
kompetencë për të kontrol-
luar daljet e shtetasve sh-
qiptarë jashtë territorit
tonë. "Në dalje të kufirit sh-
tetëror të forcohet kontrolli
i shtetasve që nuk plotësojnë
kushtet e udhëtimit për hyr-
jen dhe qëndrimin në ven-
det Shengen/BE-së, duke
kryer verifikime dhe interv-
istime të detajuara si:
adresën e saktë të ako-
modimit në vendin e desti-
nacionit ku do shkojë; ftesa

e pritësit në vendin e desti-
nacionit (të përmbajë kon-
taktet e pritësit); biletë
rezervimi për kthimin si dhe
mjetet financiare për mbu-
limin e shpenzimeve për ko-
hën e qëndrimit", thuhet në
urdhër. Kontrollet do të sh-
tohen edhe ndaj agjencive
turistike, me të cilat fare le-
htë kushdo mund t'i përdorë
për qëllime azili. Por që prej
nisjes së zbatimit të këtij
urdhri, mësohet se në
aeroportin "Nënë Tereza" ka

Haki Çako

POLICËT, ME MAKINËN E NJË TRAFIKANTI
E ndërsa kanë kaluar tri ditë nga operacioni antidrogë
në zonën e "Don Boskos", në kuadër të së cilit u
arrestuan tre persona, të tjera detaje kanë dalë në dritë.
Mësohet se makina që përdornin agjentët e antidrogës
mbrëmjen e 1 gushtit, për të ndjekur të dyshuarin Blendi
Peca, i përkiste një të arrestuari për trafik droge.

pasur pakënaqësi nga sh-
tetasit shqiptarë që dalin jas-
htë kufirit, të cilët në disa
raste i janë drejtuar edhe
Policisë së Shtetit për të kry-
er denoncime. Gjithsesi, ky
urdhër sensibilizimi për sh-
qiptarët vjen në një moment
kur Franca prej rreth një
muaji ka ngritur shqetë-
simin e shtimit të numrit të
shqiptarëve që kërkojnë azil
në këtë shtet. Pak ditë më
parë për këtë çështje në
Francë kanë qenë dy minis-
trat shqiptarë, ai i Jashtmi
Ditmir Bushati si dhe ai i
Brendshmi (që pritet të kon-
firmohet nga vetë Rama) të
cilat janë takuar me minis-
trin e Jashtëm francez, ku
çështja e emigracionit dhe
kërkesat për azil kanë qenë
në fokus të diskutimeve.
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Regjistrimi i pasurisë,
ndarja ose përpjesëti
mi i saj në Zyrat e

Regjistrimit të Pasurive të
Paluajtshme mund të kryhet
brenda 15 ditëve me një kos-
to prej 700 lekësh dhe pa pri-
tur në radhë në dyert e
zyrave të hipotekës. Në faqen
e-albania çdo person që
dëshiron të kryejë veprime
me pronën mund të aplikojë
online, të plotësojë dokumen-
tet dhe të presë dokumentin
në shtëpi, i cili vjen me anë të
postës. Të gjithë procedurat
me Hipotekën mund të kry-
hen online në e-albania.
"Gazeta Shqiptare" publikon
listën e plotë ë shërbimeve
dhe tarifat që aplikon
Hipoteka për të gjithë vep-
rimet me pronën. Shërbimet
elektronike i vijnë në ndih-
më qytetarëve që të dërgojnë
një kërkesë për regjistrimin
e bashkimit, ndarjes ose
pjesëtimit të pasurisë së palu-
ajtshme. Nëse pasuritë e palu-
ajtshme në kufij të ngjitur
me njëra-tjetrën janë pronë
e të njëjtit pronar, si dhe i
nënshtrohen në çdo rast të
drejtave dhe detyrimeve të
njëjta, me kërkesë të pronar-
it, regjistruesi regjistron
bashkimin e tyre, duke mby-
llur kartelat që u takojnë
këtyre pasurive të paluajt-
shme dhe duke hapur një
kartelë apo disa kartela të
reja për pasurinë apo pasur-
itë e paluajtshme që dalin
nga bashkime të tilla, si dhe
duke përditësuar hartën ka-
dastrale.
KËRKESAKËRKESAKËRKESAKËRKESAKËRKESA

Me kërkesën me shkrim
të pronarit të vetëm apo të të
gjithë bashkëpronarëve për
ndarjen e një pasurie të palu-
ajtshme në dy a më shumë
pjesë të kësaj pasurie, regjis-
truesi bën regjistrimin e
ndarjes, duke mbyllur
kartelën për pasurinë e palu-
ajtshme që ndahet, hap
kartela të reja dhe përditëson
hartat kadastrale për pasur-
itë e paluajtshme të reja, që
dalin nga ndarja dhe regjis-
tron në kartelat e reja të
gjithë informacionin që kish-
te kartela e mbyllur. Në asn-
jë rast regjistruesi nuk lejon
ndryshimin e pronësisë së
pasurisë së paluajtshme, që
fshin të drejtat reale mbi të.
Kur një pronar dëshiron ta
ndajë në pjesë pasurinë e
paluajtshme të tij, regjistrue-
si i kërkon atij të dorëzojë një
plan rilevimi të nënndarjeve
të propozuara, të përgatitu-
ra prej një topografi të licen-
cuar. Në të gjitha rastet e për-
caktuara në pikat e më-
sipërme të këtij neni, pronar-
ët dorëzojnë në Zyrën e
Regjistrimit të Pasurive të
Paluajtshme certifikatën
origjinale të pasurisë që do
të bashkohet ose do të nda-
het, si dhe pajisen me certi-
fikata të reja pronësie për
pasuritë e krijuara.
SHQSHQSHQSHQSHQYRYRYRYRYRTIMITIMITIMITIMITIMI

Pas dërgimit të aplikimit
drejt ZRPP-së, ai do të proce-
sohet nga specialisti i ZRPP-
së dhe në varësi të informa-
cionit kthimi i përgjigjes dhe
i materialeve të kërkuara
nga kërkuesi kryhet
nëpërmjet informimit me
email, dërgimit të përgjigjes
elektronike te "Dokumentet

e mia" në profilin e qytetarit
në e-albania, si dhe me

shërbim postar nëse
qytetari kërkon përgjigjen
në format letër. Kërkesa për
kryerjen e një shërbimi nga
Zyra e Regjistrimit të Pasur-
ive të Paluajtshme (ZRPP),
në zbatim të ligjit nr. 33/2012
bëhet nga kërkuesi, vetë ose
nëpërmjet përfaqësuesit të
tij, noteri apo asistenti i not-
erit. Pranë Zyrave të
Regjistrimit të Pasurive të
Paluajtshme funksionon
Regjistri Elektronik i për-
punimit të kërkesave, i cili
garanton trajtimin e prak-
tikave sipas radhës së para-
qitjes së kërkesave. Minimal-
isht, në regjistër regjistro-
hen numri i kërkesës, data e
paraqitjes dhe data e përfun-
dimit të afatit për trajtim, si-
pas rendit kronologjik.
Kërkuesi, që paraqet një
kërkesë për kryerjen e një
shërbimi nga ZRPP, pajiset
me një numër identifikimi të
kërkesës dhe Kodin e Sig-
urisë, me anë të të cilëve
mund të verifikojë gjendjen
e trajtimit të kërkesës së tij.
Kthimi i përgjigjes elektron-
ike dhe i materialeve të
kërkuara nga kërkuesi kry-
het nëpërmjet dërgimit te
"Dokumentet e mia" ne e-al-

bania dhe informimit me
email për shkarkimin e
përgjigjes elektronike. Gjith-
ashtu, nëse qytetari dëshi-
ron përgjigjen në format
letër, e merr nëpërmjet shër-
bimit postar. Çdo tarifë për
shërbimin në ZRPP, paguhet
në llogarinë bankare të
Zyrës së Regjistrimit.
NDREQJE GABIMESHNDREQJE GABIMESHNDREQJE GABIMESHNDREQJE GABIMESHNDREQJE GABIMESH

Shërbimi elektronik u
vjen në ndihmë qytetarëve që
të dërgojnë një aplikim për
korrigjim gabimesh në
kartelë. Regjistruesi korrig-
jon gabimet materiale në cer-
tifikatë dhe/ose kartelën e
pasurisë së paluajtshme, me
kërkesë të pronarit, në ras-
tet e mëposhtme: në rastin e
gabimeve ose mungesave që
nuk prekin interesat e një pr-
onari tjetër; kur, pas një ri-
levimi, del se një sipërfaqe e
treguar në kartelë nuk ësh-
të në përputhje me aktin e fit-
imit të pronësisë. Në këtë
rast, regjistruesi njofton më
parë të gjithë personat e
shënuar në regjistër, të cilët
janë të interesuar ose që prek-
en nga ky korrigjim i propo-
zuar; me vërtetimin e ndry-
shimit të emrit ose adresës
së një pronari dhe me
kërkesën me shkrim të pr-
onarit, regjistruesi regjis-

tron ndryshimin në kartelë.
Kur regjistruesi vëren se në
certifikatë ka gabime mate-
riale, lëshon certifikatë të re,
pasi janë depozituar certi-
fikatat e mëparshme të pronë-
sisë. Urdhri i regjistruesit për
korrigjimin e kartelës, në
rastet e parashikuara në
pikën 1 të këtij neni, mund të
rishikohet nga kryeregjis-
truesi. Pas dërgimit të ap-
likimit drejt ZRPP-së, ai do të
procesohet nga specialisti i
ZRPP-së dhe në varësi të in-

formacionit kthimi i
përgjigjes dhe i materialeve të
kërkuara nga kërkuesi kry-
het nëpërmjet informimit me
e-mail, dërgimit të përgjigjes
elektronike te "Dokumentet e
mia" në profilin e qytetarit në
e-albania, si dhe me shërbim
postar nëse qytetari kërkon
përgjigjen në format letër.
Kërkesa për kryerjen e një
shërbimi nga Zyra e
Regjistrimit të Pasurive të
Paluajtshme (ZRPP), në zba-
tim të Ligjit Nr. 33/2012 bëhet

Aplikimi për kërkesë për regjistrim bashkimi dhe ndarje pasurish të paluajtshme

Hipoteka, procedurat online,
tarifat për çdo shërbim

Dokumentet, tarifat dhe afat për certifikatën

Ornela Manjani

DOKUMENTACIONI I NEVOJSHËM

1. Dokument identifikimi i përdoruesit: Kartë Identiteti
ose pasaportë biometrike (i nevojshëm për t'u loguar
në portalin e-albania)
2. Kërkesë e të interesuarit (e skanuar)
3. Planrilevimi.
4. Certifikatë pronësie
5. Kartela e pasurisë
6. Kontratë pjesëtimi ose vendim gjykate

HAPAT E PROCEDURËS

1. Identifikohuni si qytetar ose si biznes në portal
2. Zgjidhni shërbimin "Kërkesë për regjistrimin e
bashkimit, ndarjes apo pjesëtimit të pasurisë së
paluajtshme"
3. Klikoni butonin "Përdor"
4. Plotësoni formularin elektronik me të dhënat e
nevojshme mbi Zyrën vendore të Regjistrimit të
Pasurive të Paluajtshme, mbi pronën, mbi shërbimin/
shërbimet e kërkuara dhe taksat e nevojshme.
5. Klikoni butonin "Dërgo" në faqen e fundit të
formularit.
6. Shkarkoni mandatpagesën me të cilën mund të
paraqiteni në bankë për të kryer pagesën e
nevojshme.
7. Punonjësi i ZRPP-së proceson kërkesën e ardhur
dhe në varësi të vendimit që merret kthen përgjigje
me e-mail aplikuesit, me URL-në e shkarkimit të
përgjigjes elektronike të ruajtur tek "Dokumentet e
mia" në e-albania, ose me njoftimin e arsyes së
refuzimit.
Koha e nevojshme për marrjen e shërbimit
15 ditë pune

KOSTOT

700 lekë

nga kërkuesi, vetë ose
nëpërmjet përfaqësuesit të tij,
noteri apo asistenti i noterit.
Pranë Zyrave të Regjistrimit
të Pasurive të Paluajtshme
funksionon Regjistri Elek-
tronik i përpunimit të kërke-
save, i cili garanton trajtimin
e praktikave sipas radhës së
paraqitjes së kërkesave. Min-
imalisht, në regjistër regjis-
trohen numri i kërkesës, data
e paraqitjes dhe data e për-
fundimit të afatit për trajtim,
sipas rendit kronologjik.
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"Telefononi në 0800 44 88 e do ju sjellim furnizim shtesë"

"Zogu i Zi" me pamje
të re, Veliaj thirrje
për kursim të ujit

VJET
Kaq kanë pa u
rikonstruktuar
rrugët e bllokut në
Selitë, të kufizuar
nga Rruga "Hamdi
Pepa", Rruga "Ilia
Dilo Sheperi",
Rruga "Visarion
Xhuvani", Rruga
"Leka i Madh".
Kjo ndërhyrje do
t'u shërbejë 30
mijë banorëve të
ardhur kryesisht
pas viteve '90.

30

Zogu i Zi" një nga nyjat
kyçe të kryeqytetit do
të ndërrojë pamje es-

tetikisht, çka do të thotë që
nuk do të ketë ndryshim në
sistemin e rrugëve, por
thjesht në gjelbërimin e
rrethores qendrore. Bash-
kia e Tiranës ka nisur
punën për rikonceptimin e
kësaj hapësire, për ta bërë
atë të frekuentueshme
edhe për qytetarët e
shumtë. Ndërsa për ven-
dosjen e instilacionit në
qendër të rreth-rrotullimit,
bashkia po merr propozime
nga skulptorë profesionistë.
Po kështu, do të vihet në
punë dhe shatërvani jo-
funksional. Ndërkaq, kreu i
Bashkisë së Tiranës, Erion
Veliaj, ka inspektuar
punimet në Selitë, pa har-
ruar t'u bëjë thirrje qyteta-
rëve të mos e shpërdorojnë
ujin. Veliaj deklaroi se sit-
uata është nën kontroll në
mbi 90% të territorit,
ndërsa në zonat e tjera,
furnizimi po realizohet me
ndihmën e boteve,  në
mënyrë që qytetarët të
mos vuajnë mungesën e
ujit. "Teksa presim shirat
dhe që moti të na shpërble-
jë me prurje nëpër rezer-
vuarë e burime, është
shumë e rëndësishme të
vazhdojmë të kursejmë
ujin e pijshëm. Çdo ujë që

derdhet kot është duke
lënë pa ujë dikë tjetër.
Vazhdojmë të kemi nën
kontroll mbi 90% të terri-
torit të Tiranës dhe për të
gjithë problematikën që
kemi vetëm te zona e Un-
azës së Re, ish-zona e ko-
munës Kashar, po vazh-
dojmë me tri turne botet.
Në momentin e parë që
njoftohemi, ne menjëherë
bëjmë furnizime shtesë",
theksoi kryebashkiaku Ve-
liaj. Sa i përket rritjes së
çmimit të ujit në Tiranë,
Enti Rregullator do e marrë
në shqyrtim vendimin e
Këshillit Bashkiak të Ti-
ranës, ndërsa miratoi rritjen
e çmimit të ujit në Durrës,
çmim i cili do pasqyrohet në
faturat e shtatorit.

Kreu i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj

Programme:  Climate Friendly Integrated Waste and Recycling Management

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) is a federal enterprise that sup-
ports the German Government in achieving its objectives in the field of international cooperation for sustain-
able development. The program CFIWM assists Albania to provide affordable and ecological services in the field
of solid waste to its population with an orientation at EU standards. In particular support is planned to the following
four areas;

1. implementation and further development of the Integrated Solid Waste Management strategy
2. establishment of waste separation and composting
3. increase of recycling and reduction of solid waste
4. effective sector regulation and monitoring

GIZ Office Albania seeks the following staff:
Technical Solid Waste Management Expert

A. Responsibilities
The Technical Solid Waste Management Expert is responsible of

 advising on ttechnical aspects of solid waste management (waste management technology, pro-
cesses, management, monitoring and evaluation, documentation) and, in particular, on waste sepa-
ration at the source, recycling, and composting

 providing professional advice to partners, in particular the project partner Ministry of Environment,
the Ministry of Transport and Infrastructure, relevant national agencies, municipalities – in particular
the three partner municipalities – and further important stakeholders

 supporting the project manager with project steering, deputizing the senior coordinator
 pre- and in-service training for municipal staff and organisational development
 assisting project initiatives to provide professional advisory services to and cooperate with a broad

range of target groups
 innovation and knowledge management.

The technical solid waste management expert performs the following tasks:

B. Tasks
1. Professional Advising and Consulting

 participates in identifying needs for external support and advice, elaborates on policy recommenda-
tions and develops a strategic approach

 Supervises development and implementation of project plans and activities in close coordination with
counter partners

 contributes to preparation and implementation of the consultation process, the project’s activities,
and efforts in Albania

 assists in defining terms of reference, selection, and supervision of contracted third parties in carry-
ing out project’s activities, including performance evaluation and impact monitoring

 conceptualises, prepares and implements workshops, seminars, and other events on subjects that
are related to the project’s field of activities.

2. Communication and networking

 co-operates with and ensures regular contacts, dialogues: does PR work and cooperates with rele-
vant organizations, international development partners, non-governmental bodies and persons within
the program’s/project’s environment as well as with other projects in order to enhance and maintain
good working relationships

      communicates and channels local interests and aspirations and exchanges ideas and information for
the benefit of the programme.

3. Knowledge management

 assist in improving the project’s knowledge management system and tapping into other
knowledge management systems;

 compiles information about ongoing programme activities and ensures knowledge transfer
 develops strategies and technical concepts including guidelines, manuals, and procedures, which

are ready to be applied
 prepares reports and presentation materials.

4. Management and Coordination tasks

 supports general project planning/develops project designs, including preparation, organization and
moderation of planning exercises, implementation, management, monitoring, quality management,
evaluation, communication, and documentation

 coordinates and prioritises relevant project activities in cooperation with the partners, as well as in
organizational preparation and in the implementation of these activities. Prepares the budget for key
events and related financial documentation.

C. Required qualifications, competences and experience:

 masters degree in environmental-/ engineering sciences, waste management, or in an area that is
related to the project objectives, with a focus on a relevant field

 at least 5 years years of work experience in a relevant area with minimum of 3 years work experi-
ence in project management

 experience in municipal service provision and work experience inside or with development partners
is an additional advantage

 ability to support a multi-task, multi-discipline project team
 fluency in written and spoken English and Albanian; command of German language would be an ad-

ditional asset
 able to work in a team as well as independently
 excellent social and communications skills.

Contract conditions:

 Full-time employment
 Project office in Tirana
 Assigment period: until 31.08.2019

Please forward your application until 25th of August 2017 to GIZ Office Albania by E-Mail: giz-albanien-
hr@giz.de including the following information: Application letter, CV in English (Europass format), refer-
ences.

Only short-listed candidates will be contacted for interviews. Short-listed candidates will be asked to bring
certified copies of their diplomas and work certificates.

GIZ is an equal opportunity employer and welcomes applications from all interested groups without
any discrimination!

Projekti i “Zogut të Zi”



E shtunë 5 Gusht 2017  - 9AKTUALITET

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

Ish-drejtuesit  i shkaktuan dëm buxhetit të shtetit 57 milionë lekë

Lanë ish-pronarët pa para, në
prokurori 4 drejtues të ALUIZNI
KLSH, kallëzim penal edhe për 7 regjistrues pasurish

SHKELJET NGA ALUIZNI NE KORÇE

Kontrolli i Lartë i Sh
tetit kallëzon në
prokurori ish-drej-

torin dhe 3 ish-përgjegjës të
ALUIZNI-t në Korçë. Sipas
verifikimeve të bëra, ata
kanë shkaktuar mungesë të
ardhurash në fondin e ko-
mpensimit të ish-pronarëve
me vlerën 57 milionë lekë,
ndërsa kanë kryer legaliz-
ime në zona të ndaluara nga
ligji pranë rrugëve krye-
sore, lumenjve, kanaleve
kryesore, shtyllave të ten-
sionit të lartë... Nga ky au-
ditim u konstatuan një sërë
shkeljesh dhe parregullsish
e për pasojë janë kallëzuar
në Prokurorinë e Rrethit
Gjyqësor Korçë I.B., me
detyrë ish-drejtor; N.L., ish-
përgjegjës i sektorit të har-
tografisë dhe sektorit të le-
galizimit, si dhe T.K. e D.Q.,
ish-përgjegjës të sektorit të
legalizimit, për konsumim
të elementëve të veprës pe-
nale të "Shpërdorimit të
detyrës". Po kështu, KLSH
ka kallëzuar dhe 5 ish-
regjistrues dhe 2 nëpunës
vendorë të regjistrimit të
pasurive në Korçë. Sipas
kontrollit, rezulton se ata i
kanë shkaktuar Buxhetit të
Shtetit një dëm prej 39.2
milionë lekësh, duke kryer
transaksione të paligjshme
me pronat shtetërore dhe
regjistruar privatizime pa u
paguar detyrimet ndaj sh-
tetit, duke tjetërsuar pronat
"shtet" dhe kthyer prona
nga lloji "shkëmb" në llojin
"arë", duke favorizuar perso-
na të interesuar. Ky auditi-
mi në Zyrën Vendore të
Regjistrimit të Pasurive të
Paluajtshme Korçë i përket
periudhës janar 2014-dhje-
tor 2016. Në 3 raste, ZVRPP
Korçë ka regjistruar pasur-
itë e paluajtshme për pose-
duesit e AMTP-ve për-
katëse, të cilët kanë përfitu-
ar më tepër tokë se sipërfaq-
ja e përcaktuar në AMTP, në
total sipërfaqen prej 7230
m2, e llojit arë si dhe një
sërë shkeljesh të tjera lig-
jore. KLSH ka kryer kallë-
zim penal për SH.V., A.K.,
DH.Ç., K.B. dhe E.R., ish-
regjistrues të ZVRPP Korçë,
si dhe për A.D. dhe E.N.,
nëpunës të këtij institucio-
ni, për konsumim të ele-
mentëve të veprës penale të
"Shpërdorimit të detyrës".

Në 375 raste, në marrjen e vendimeve në kualifikimin
e objekteve informale ka dërguar pranë bashkive në
rang qarku vetëm shkresën për llogaritjen e pagesës
së taksës së ndikimit në infrastrukturë, pa marrë
konfirmim mbi pagesën e kryer, për dalje me vendim
kualifikimi, duke krijuar një mungesë të ardhurash në
buxhetin e shtetit në vlerën 38,506,651 lekë.

 Drejtoria e ALUIZNI-t, qarku Korçë nuk ka
dokumentacion shkresor për skualifikimin ose jo të
869 objekteve të ndërtuara në zonën historike,
arkeologjike apo turistike.

 Në 23 raste është evidentuar një sipërfaqe parcelë
ndërtimore brenda/jashtë vijës së verdhë e
palegalizuar prej 8207 m2 (në total), me një vlerë prej
18,468,003 lekë, (çmimi i tregut referuar zonave
kadastrale), duke shkaktuar mungesë të ardhurash
në Buxhetin e Shtetit për fondin e kompensimit të ish-
pronarëve.

 Në 42 raste, legalizimi i objekteve informale është
kryer në kundërshtim me dispozitat e ligjit.

 Në 3 raste janë kryer legalizime të objekteve pa
respektuar distancat nga brigjet.

 Në 3 raste janë kryer legalizime të objekteve pranë
kanaleve kulluese dhe brezit mbrojtës.

 Në 17 raste janë kryer legalizime të objekteve pa
respektuar distancat nga rrugët nacionale e
urbane.

 Në 10 raste gjithsej për 4573.3 m2, sipas
dokumentacionit të pronësisë, lëshuar nga ZVRPP,
parcela ndërtimore e zënë ndodhet e regjistruar në
pasurinë e llojit "arë, pyll", zona informale këto të
pamiratuara nga KRRTRSH/KKT.

 Në 2 raste objektet e legalizuara janë aktualisht me
statusin e territorit publik (oborre shkollash).

 Në 2 raste janë kryer legalizime të objekteve pranë
linjave të tensionit të lartë.

 Në 13 raste, Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t,
Korçë, nuk ka vepruar duke lëshuar lejet e
legalizimit, megjithëse kanë përfunduar të gjitha
procedurat e verifikimit dhe plotësimit të dosjeve.

KONSTATIMI
Sipas kontrollit, rezulton se ata i kanë shkaktuar
Buxhetit të Shtetit një dëm prej 39.2 milionë lekësh,
duke kryer transaksione të paligjshme me pronat
shtetërore dhe regjistruar privatizime pa u paguar
detyrimet ndaj shtetit...

Auditimi

KALLEZIMI

Sipas verifikimeve të bëra, janë shkaktuar mungesë të
ardhurash në fondin e kompensimit të ish-pronarëve me

vlerën 57 milionë lekë, ndërsa kanë kryer legalizime në zona
të ndaluara nga ligji pranë rrugëve kryesore, lumenjve,

kanaleve kryesore, shtyllave të tensionit të lartë...

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

Shkolla Ushtarake "Skënderbej",
kush ishin studentët në vitet '76-'78
Nga Kudret Çela, te Gjokë Vuksani, lista emërore

LIBRI
SHKOLLA E BASHKUAR "SKËNDERBEJ"



Në foto:
Kopertina e librit

Shkolla e bashkuar apo
siç njihet shkolla e
"begsave" ka qenë një

ndër institucionet e rëndë-
sishme të arsimit. Në 45
vite të funksionimit të Sh-
kollës së Mesme të
Përgjithshme Ushtarake
"Skënderbej", në 'të, kanë
punuar qindra mësues, ped-
agogë, ushtarakë dhe
punonjës të shërbimeve të
ndryshme. Në këtë pjesë të
parë të shkëputur nga libri
"Skënderbegasit ndër vite"
i autorëve Maksim Fejzul-
la e Kujtim Boriçi, ne do të
sjellim pikërisht listën e
nxënësve që kanë mbaruar
Shkollën e Bashkuar në
vitet 1976-1977.

Në vazhdim është lista
zyrtare e nxënësve që kanë
studiuar në Shkollën e Mes-
me të Përgjithshme Usht-
arake "Skënderbej" nga
1976 deri më 1977, ndërsa
në ditët në vijim do bot-
ojmë listën e studentëve
deri më 1992 kur kjo sh-
kollë u mbyll, nxjerrë nga
fondi përkatës i Arkivit
Qendror të Ushtrisë. Por
për shkak të praktikës së
ndjekur gjatë viteve në do-
kumentim, veçanërisht në
vitet e para të saj (kadetëve
që vinin nga lufta apo dhe
të tjerë nga terreni kishin
dosje jo në shkollë po në en-
tin nga vinin), dëmtimeve
në kohë e shkaqe të tjera që
lidhen me pakujdesinë e
administratorëve të his-
torikut të institucionit në
dekada, kjo listë nuk është
e saktë. Gjithsesi, kjo ësh-
të lista zyrtare që ndodhet
në Arkivin Qendror të Ush-
trisë, e cila mendojmë që
me përpjekje të tjera, kon-
sulta e studime në arkivat
e ish-njësive ushtarake,
drejtorive të personelit në
ministri e reparte, të pa-
surohet dhe të jetë e plotë
në volumin pasardhës të
"Skënderbegasit ndër
vite...".

Maksim Andrea Mone
Meçan Shefqet Sulaj
Misir Meti Bora
Pali Joti Laska
Ramadan Xhemal Pallaveshi
Robert Simon Kosta
Skënder Guri Mehmeti
Shefqet Halil Hysa
Shkëlqim Selam Shkëmbi

Tom Bibë Gjoni
Viktor Gjolek Malo
Xhani Sali Aliu
Xhemal Osman Todja
Zabit Halit Daiu
Zija Zyber Dedej
Zylyf Haxhi Fusha
Festim Hajdar Bejleri
Haxhi Fejzo Habili
Adriati
Odise Fane Talo
Robert Esat Bërshani
Bashkim Nasuf Ruçi
Nazmi Elez Faruku
Bashkim Hodo Male
Luto Bajram Yzeiri
Ded Mark Ndoka
Petro Refit Markaj
Shpëtim Faik Spahiu
Nexhip Hasbi Xhani
Irfan Ferik Shehu
Tetem Riza Levanaj
Myqerem Sadik Bylyshi
Male Bajram Çela
Myzafer Hysen Muça
Mikail Nasi Kane
Agim Rapo Nurçellari
Aleksandër Sokrat Gjika
Bashkim Mehmet Hyseni
Bukurosh Musatfa Pasha
Edmond Xhevair Çukaj
Enver Telo Hasani
Estref Dervish Qerozi
Fadil Kadri Verioni
Fatmir Xhevit Çaushi
Galip Musa Hoxha
Hamza Muslim Bodlli
Hito Fero Zeka
Iljaz Ahmet Gorezi
Ilmi Shahin Halili
Kostandin Spiro Dhrosi
Lili Naun Koçi

Luan Ali Byla
Maksim Medi Zotaj
Manush Feti Fejzo
Nefail Mustafa Çela
Niazi Islam Pudja
Romeo Ndrec Nikolla
Safet Enver Hoxholli
Sotir Kristaq Fani
Vangjel Sotir Pjetri
Vaskë Lefter Bregu
Xhelal Myslym Harizi
Zenel Het'hem Avdiu
Zini Xhafer Serani
Petrit Gjysho Hoxha
Adem Abaz Halilaj
Agim Rakip Myftari
Arben Sulejman Beqari
Aleksandër Sotir Kola
Ajet Sami Sopiku
Fatmir Ahmet Uku
Gjergj Ndue Mëhilli
Harun Arif Shaba
Haki Abaz Skuqi
Hamdi Banush Muça
Ibrahim Avdi Larja
Kudret Eqerem Çela
Luan Shaban Lame
Mahmut Xhemal Çali
Meksin Kadri Kurti
Nuri Dervish Duzha
Pavli Konstandin Dimo
 Et'hem Shehu
Spiro Kiço Pango
Selman Mehmet Popa
Selam Mehmet Xhamaj
Shaban Ismail Tila
Shban Hajdar Nuzi
Thoma Gaqo Koroveshi
Viktor Filip Bozo
Ylli Hasan Mahmutaj
Vasil Sinan Seraj
Arjan Ismail Harizi

Agron Diko Zeqo
Arben Ferit Kelo
Agim Cane Matuku
Aleksandër Vangjel Zguro
Ali Bajram Koçeku
Bujar Hekuran Shahaj
Bektash Xhevit Petashati
Bujar Misar Aga
Ëngjël Ramadan Hysi
Fatmir Rushan Vrapi
Flamur hamdi Kutrolli
Lek Kol Kola
Musa Ibrahim Rama
Ndre Nikoll Froku
Kristaq Lefter Bardhi
Mejdi Adem Korkurti
Odise Theodhor Nasho
Paolin Mark Berhani
Petrit Yzedin Koçi
Perlat Izet Musta
Piro Pandi Fshati
 Jonuz Xhelili
 Sali Bisha
Qamil Isamil Avduli
Rexhep Ram Disha
Salvador Zef Xhuxha
Sotir Spiro Thanasi
Xhabir Musta Çela
Xhavit Qemal Dervishi
Ylli Mitro Vasili
Albert Abedin Toska
Aleksandër Avduraman Kolonja
Dhimitraq Zafir Maçolli
Gëzim Haxhi Shaba
Gramoz Stefan Dedja
Hazis Dilaver Kaliqi
Ilir Thimi Minxhali
Ilir Refik Zyfi
Kujtim Zarif  Zyfi
Maksim Hilli Ziu
Mehmet Hysen Belegu
Mehmet Avdulla Kazazi
Muharrem Ahmet Kurti
Myslym Fadil Kekomani
Pandeli Llazar Hila
Paskal An Gogu
Tok Muzhai
Përparim Musa Xhaferi
Qemal Abaz Kazazi
Qemal Asllan Shahini
Qerim Sadik Hoxha
Sotir Miti Kuqali
Shaqir Zenel Matera
Shkëlqim Haxhi Ahmetlerë
Shkëlqim Rexhep Rashi
Vasil Filip Ndreu
Vasja Shefit Ligu
Viron Nikolla Nanushi
Adrian Mark Drizdari
Arqile Andrea Kokdhima
Agron Bajaz Beqo
Agim Ismet Ademi
Bajram Qerim Rukaj
Bilbil Zoto Pasha
Fadil Ymer Muka
Fatos Myqerem Jaupi
Gëzim Hasan Dervishi
Gëzim Xheladin Pitarka
Gani Dan Noj
Grigor Andon Vasili
Haxhi Nazmi Dikolli
Islam Jashar Cepa
Ivzi Ali Kamberi
Kujtim Ahmet Tahiri
Lulzim Jaçe Abasllari
Luan Ramadan Xhamxhiu
Latif Zyber Hasa
Nevruz Arif  Vrapi
Nikoll Thinjo Gumeni
Njazi Hajro Meta
Petraq Kozma Deçaj
Petrit Murat Gjolleshi
Pavlli Llazar Sema
Ramiz Shyqyri Doko
Sadik Zaçe Hodo
Stavro Thoma Çavo
Stak Pjetër Selimi
Seit Xhemal Çullhaj

Shkëlqim ramazan Myzeqari
Shahin Akil Gjoni
Trifon Vasil Gjeka
Feim Shazhin Karaj
Vessel Pjetër Popa
Agim Shefit Hysi
Albert Xhelo Lelaj
Bardhyl Veli Hoxha
Bashkim Kadri
Dashmir Sherif Shehu
Diogjen Sotir Thanasi
Durim Haxhi Beqiraj
Dhori Vangjel Spirollari
Emiljan Kleanth Koxhjoni
Fatos Ilmi Zeneli
Ferit Hysen Jolldashi
Fuat Mitat Spahiu
Hasan Ahmet Ahmetaj
Kastriot Beshan Memaj
Kastriot Muço Shurdhi
Koço Kiço Kita
Kol Ndue Marku
Lili Ndini Themeli
1973-1977
Luan Hysen Aliaj
Llazar Zguro Zguro
Nikollaq Thoma Pano
Pali Todi Sota
Perlat Laze Skëndo
Preng Gjergj Lala
Petraq Pandeli Trushi
Petrit Myrteza Koka
Rahman Mehmet Lupi
Robert Zigur Dervishi
Robert Islam Muledhari
Sali Namik Kasa
Sinan Hysen Rodhaj
Shebet Ahmet Zguro
Shkëlqim Mystehak Mullaj
Tonin Zef  Qitaj
Vasil Andon Peçi
Vasil Aleko Karoli
Vladimir Kozma Qirjazi
Adriatik Rakip Çuka
Agim Xhemal Cara
Agron Femi Kozeli
Agron Veli Pera
Astrit Skënder Serani
Bajram Daut Kojku
Bashkim Ymer Hidri
Elmaz Ilmi Haxhia
Ëngjëll Naim Fasho
Flamur Riza Krosi
Fatos Skënder Mila
Fiqiri Vait Mema
Gani Sadik Alla
Ismet Ibrahim Gjergji
Kastriot Muhamet Asllani
Mahut Sefer Sefa
Musa Hekuran Zaimi
Namik Ismail Kërtusha
Petrit Liman Mema
Petrit Islam Sula
Petraq Josif Risto
 Muharrem Sinani
Seit Rrapush Hasa
Shban Adem Hasmi
Shefqet Selim Hajdini
Shkëlqim Bilbil Muharremi
Vait Emin Tako
Vessel Xhelal Muha
Vilson Nuri Bari
Vladimir Nebi Duro
Xhemil Kadri Sulo
Gjovalin Gjokë Tusha
Agim Seit Mekollari
Asim Dan Cubaj
Bujar Prenjo Xhaka
Bandill Caush Mëzuraj
Beqir Hasan Lika
Besim Murat Delibashi
Dervish Babuden Proda
Edmond Lalush Kryemadhi
Ëngjëll Lelo Ymeri
Fatmir Xhafer Xhaferi
Gaqi Miti Qëndro
Gani Ferik Shyti
Gani Islam Islami

Ilmi Alem Balla
Halim Agush Hoxha
Kastriot Hasan Demollari
Kujtim Reiz Shehu
Mitat Ramadan Mërkuri
Medi Muharrem Dervishi
Ndue Prenç Voci
Namik Zeqir Ymeri
Preng Pal Kodra
 Reiz Shehu
Qemal Qazim Lika
Ramadan Xhemal Kalia
Todi Ristan Periu
Vladimir Andrea Basha
Vladimir Ismail Muço
Vullnet Njazi Muhameti
Vladimir Alo Serani
Vladimir Kasëm Çobo
Xhezmi Rushit Hyseni
Andrea Thoma Angjeliu
Andrea Nikollaq Kasapi
Alush Madar Kasa
Agron Sefer Hoxha
Ali Bexhet Rexha
Beqir Selo Bitaj
Besim Abedin Gjoka
Bardhyl Jashar Ceci
Dhimitraq Nikolla Nako
Eqerem Mehmet Hoxha
Gani Remzi Karafili
Gëzim Selfo Veshi
Gëzim Xhemal Allaqi
Gjergji Misto Ruho
Hysni Eqerem Qoshe
Idajet Qerim Cjapi
Isuf demir Isallari
Ismail Zylal Bajrami
Kostandin Sotir Kina
Kujtim Osman Çonaku
Qemal Muharrem Xhaferi
Remzi Myrteza Allmuça
Skënder Zef Doda
Shkëlqim Haki Shkurti
Shaqir Irfan Alilaga
Shahin Murat Dyli
Veladin Yzeir Marishta
Xhevair Selman Lulaj
Xhevair Seit Duqi
Piro Llambi Çoçi
Qazim Bajram Sulaj
Adem Mehmet Skuqi
Ali Shyqyri Kuqi
Anastas Jani Dhamaj
Arjan Fetah Mulihu
Bashkim Mehmet Coha
Bedri Asllan Sallaku
Dëfrim Arif Mëhilli
Dilaver Sulejaman Xhafa
Harilla Pandi Dhamaj
Fatmir Ymer Kallabaku
Fatmir Murat Bega
Fatmir Hito Mëhilli
Lavdërim Hysen Isaku
Mustafa Xhemal Gjini
Ndue Zhan Mambi
Nikolla Mihal Bushi
Nuri Zini Ravolli
Përparim Ali Mirdita
Përparim Myrteza Feçani
Robert Gani Goci
Robert Xhevair Gjaze
Ruzhdi Abdurahman Çelmeta
Syrja Sulo Beqiri
Skënder Manar Zikulari
Sherbet Asllan Çelhaka
Viktor Idai Ballesha
Xhavit Elez Faruku
Asqeri Idriz Aliaj
Agron Jashar Saliaj
Agim Myftar Lleshi
Astrit Ibrahim Shullari
Baki Fero Seiti
Bastri Shyto Muçaj
Bujar Asllan Haxhiu
Beqir Qerim Shabani
Behar Nuri Topuzi
Enver Sejfullah Gashi
Enver Mehmet Hoxha
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Kristaq Thoma Bare
Kaman Bezat Imaj
Jani Thoma Konini
Jano Polo Kasapi
Maksim Peti Zaka
Mitat Maliq Zeqiri
Myftar Hasan Xhakollari
Nazmi Mero Selfo
Pashk Gjergj Nikolli
 Qemal Hoxha
Petrit Kujtim Peçi
Ramazan Mustafa Hysa
Raman Shyqyri Sulejmani
Subi Zagoll Hida
Sotir Stefan Papa
Shkëlqim Jashar Hazisllari
Vasil Theodhor Kuka
Vizhdan Ismail Meça
Qemal Sulejman Llapa
Vebi Hasan Doda
Qazim Ismail Beqiri
Xhelal Kadri Malaj
Agron Asllan Zerani
Andon Filip Todri
Dashmir Bedo Gjoligu
Fatos Zaim Lushka
Fatos Eqerem Mulla
Gëzim Avdi Hyseni
Gjon Nikoll Gjokaj
Hazis Sadik Hallgjata
Hysni Jakup Disha
Hasan Qani Paja
Ilmi Seit Smakaj
Jorgo Anastas Pango
Kosta Seo Trole
Kastriot Hodo Hodaj
Muhamet Elmaz Ozuni
Muhamet Sali Dizdari
Myftar Isuf Sinani
Myfterem Izet Mici
Mehmet Demir Kurti
Nikoll Lazër Zezaj
Neim Zihni Begaj
Petrit Xhevair Tare
Petrit Kadri Alla
 Saraç Saraçi
Pandi Rapi Deti
Qani Azem Llaka
Ramazan Bajram Plaku
Sylo Met Pepaj
Simon Luigj Peci
Shpëtim Ramadan Hoti
Todi Naun Groshi
Thimi Maqo Gusho
Votim Xhemal Ibrahimllari
Beqir Hysni Mikli
Abdyl Nimet Koçiaj
Aleksandër Dhimitër Pone
Andon Ndreçi Kaçori
Arjan Josif Adhami
Arjan Rapo Hametaj
Arjan Hajri Cani
Arben Selam Shehu
Bashkim Hysen Laçi
Bujar Asqeri Shehu
Elmaz Rexhep Xhemali
Ëngjëll Ferhat Halilaj
Ferdinant Halo Spahiu
Fluturim Qani Molla
Hajri Asllan Malaj
Harilla Stavri Filipi
Hazis Sherif Çeço
Halim Hysen Hallajbeu
Hysni Abdulla Zeka
Ilir Sharvo Alimuçi
Jakup Myftar Mehmeti
Kristo Vangjel Koçi
Kristo Thoma Pilaqi
Lavdosh Beqar Beqari
Lulzim Isuf Nane
Lulzim Mendim Satedini
Maksim Ismet Daupaj
Maksim Hajdin Jaupi
Mehmet Bexho Selmani
Minella Todi Balliu
Myzafer Rexhep Mustafa
Nikollaq Miti Sota
Petref Sulo Meço

Qemal Azem Aliaj
Tish Tom Gramshi
Tomor Bekim Duro
Ylli Nazif Tafili
Agim Elez Murati
Astrit Selman Tora
Agron Sefedin Peshtanaku
Avni Bezhet Muliu
Ajet Ali Mane
Besnik Mustafa Karaj
Fatmir Shaqir Peti
Gjon Çoban Alidemiri
Gjon Zef Bacaj
Hajri Qani Zhukri
Josif  Miti Davilli
Jonus Sejdi Tamo
Ismet Kalem Tola
Kol Mark Kola
Kaderi Ismet Troqe
Kamber Sabri Elezi
Mark Ndue Araj
Maksim Bejo Hida
Orhan Nesim Qamirani
Petrit Hekuran Çaushi
Perikli Pilo Koliçi
Pandeli Irakli Konomi
Pilo Todi Stasa
Qani Tajar Duro
Subi Muho Çako
Sami Harun Hoxha
Selajdin Luman Gjona
Stavri Ndin Hila
Xhevair Selman Miraka
Xhezmi Qamil Metushi
Xhevair Shefqet Pepa
Fotaq Thanas Dumo
Ali Xhemal Dima
Alfons Simon Dajti
Astrit Kajmak Jonusllari
Bajram Muharem Tare
Bardhyl Abdulla Dervishi
Dashnor Shaban Toska
Fatmir Eqerem Mehmeti
Fatmir Beqo Zela
Hajri Ramadan Uruçi
Kristaq Miti Qirici
Klement Xhafer Lika
Lavdosh Xhevdet Sadikaj
Ludovik Luigj Çuni
Llesh Ndrec Doda
Llazi Mihallaq Gjulameti
Mihallaq Llazi Subashi
Mërkur Iftimi Çipi
Nazmi Hasan Hasa
Nexhip Sabri Oboni
Nik Ndok Pepa
Njazi Dervish Gjolla
Preng Ndrec Llusku
Preng Gjergj Gjergji
 Ramadan Feta
Ramadan Rami Lazellari
Sabri Vait Himollari
Selman Gani Lala
Shpëtim Shahin Zyferi
Teodor Stefan Terpo
Thoma Niko Pulluqi
Vangjel Loni Ndini
Hajdar Rexhep Bleta
Lavdërim Thanas Çaushi
Abedin Gani Matraku
Agim Naun Thomai
Asqeri Sali Hysi
Bektash Sadik Dudumi
Dervish Merko Dervish
Dritan Avzi Hysolli
Dhimitraq Gjino Dojça
Edmond Avdi Strova
Enver Selfo Meçaj
Eqerem Hafe Matraku
Fatmir Resul Shabani
Feim Selfo Sula
Fran Zefaj
Gëzim Sami Agolli
Irfan Faik Agolli
Irfan Faik Agolli
Jani Prokop Tarifa
Maliq Baki Arapi
Ndriçi Muhamet Rusi

Luan Vesel Mujollari
Ndrek Gjoni Legisi
Kol Zef Rotani
 Novruz Asllani
 Ardi Llapi
 Hysni Rapo
Petrit Isaf Merjaka
Qemal Iljaz Ylli
Rexhep Adem Muça
Sali Rapo Haxhillari
Sejko Gafer Meta
Skënder Murat Visha
Shpëtim Estref Sina
Todi Vasil Llogani
Turabi Pasho Mujollari
Vangjo Stavrit Dudo
Vladimir Seit Velaj
Agron Osman Preçi
Ali Sadik Barbucaj
Avdul Rushem Harizi
Aveni Llazar Mërtika
Bashkim Rustem Gashi
Behar Asllan Cjapi
Besnik Haxhi Telhaja
Dylber Kasem Alizoti
Fatmir Ali Baçellari
Fejzi Nazif Hoxha
Gazmor Nevruz Liça
Gëzim Dali Çera
Gjergj Bib Vladi
Gjon Pal Nikolla
Gjoko Mitër Çekaj
Et'hem Qamil Sinani
Ilirjan Shefqet Mulla
Islam Idajet Mylkaj
Isuf Rakip Karaj
Isa Abaz Shehu
Isa Mahmut Shehi
Kastriot Kadri Shurdhi
Kostaq Llukan Ziu
Mevlan Maliq Kasemi
Nikollaq Ligor Memaj
Petraq Loni Goga
Preng Zef Laska
Qemal Sako Kallashi
Selam Sulo Xhelili
Sokrat Vangjel Ziu
Shkëlqim Kodheli Islami
Valter Resul Plaku
Vath Rexhep Vefa
Vladimir Sifi Sema
Ylli Mersin Zeneli
Gëzim Mane Hasani
Sami Hamdi Kapxhiu
Petrit Haki Fera
Maksim Zoi Qari
Petrit Sulejman Berisha
Artan Vaso Babi
Maksim Hamza Mala
Dashamir Sihat Bega
Adriatik Fejzi Kanina

1974-1978
Adrian Livan Jaho
Leksandër Mina Koliçi
Arjan Miti Perili
Bardhyl Izet Hysi
Bashkim Shefki Balla
Dashnor Ibrahim Mehmeti
Enver Rrahim Sinani
Esat Zenel Koçi
Edmond Hysen Brahimi
Fatmir Bexhet Çakëri
Florenc Ilfi Dyrmishi
Hajri Mehmet Hajdari
Hajredi Mehmet Bardhi
Izet Haki Çelhaka
Kujtim Xheladin Murra
Kujtim Kujtim Lika
Kastriot Hamza Sako
Kujtim Raip Myftari
Lulzim Asllan LLeku
Luan Kadri Bardhi
Luan Pjetër Kuli
Lulëzim Bektash Agolli
Mihal Thanas Kote
Medi Tafil Shahini
Qemal Ali Maloku

Ramadan Suli Baçe
Skënder Elet Zguro
Telha Seit Gjolli
Yzeir Neki Kuçuku
Xhevdet Selman Alla
Xhemil Sabri Çaça
Xhelal Seit Luku
Zydi Bejtulla Dajti
Zef Pjetër Prenga
Zenel Mehmet Bitri
Agim Mustafa Lala
Albert Trandafil Kadiasi
Azis Baki Perja
Besnik Selami Harizi
Bektash Abaz Mato
Bardhyl Baki Nebati
Besim Osman Manuka
Behar Qemal Hasa
Besnik Hasan Hoxha
Elez Baki Gjozo
Fiqiri Avdulla Zeka
Fatmir Jashar Banaj
Flamur Halit Hoxha
Fatmir Braush Veliaj
Halit Ali Muha
Ilia Kristaq Havalea
Ibrahim Xhebro Xhebro
Llambi Zhoko Tolo
Mitat Xhevit Fifo
Namik Skënder Pepa
Nevruz Rexhep Rexhepi
Nazmi Zyber Llozhi
Përparim Shyqyri Qato
Roland Beg Mema
Sefer Gani Popa
Sokrat Jani Suku
Tafil Bajram Baho
Vladimir Asllan Veizi                                                                                                                                                                                                                                                                
Vangjo Lefter Dunka
Zef Preng Gjergji
Imer Islam Hasani
Ilim Luto Myftari
Jani Gogo Shkurti
Bedri Halit Sula
Aleksandër Liu Çela
Adriatik Zano Goxhi
Amet Et'hem Hasa
Baki Ferik Serjani
Bashkim Sali Kullolli
Bektash Hekuran Alleshi
Besnik Muço Gjonbrati
Dashnor Bilal Hasimi
Drini Hysen Zeqo
Enver Agron Nuredini
Fatmir Tafil Hamzaj
Gani Vesel Agolli
Gjin Tom Gega
Hasan Xhemal Bajrami
Kastriot Nuri Kondi
Kujtim Faik Kajmaku
Kujtim Safet Pupa
Lavdosh Kadri Goxhaj
Lefter Fejzi Kapaj
Lirim Xhevdet Demirasi
Luli Koli Dhima
Mark Zef Lleshi
Niko Qëndro Çobi
Osman Hysen Doçi
Petraq Irakli Bufi
Petraq Todi Kote
Reshit Aqif Liçi
Raif Eqerem Memelli
Sadik Ferik Zhurdaj
Sabri Hajdar Serka
Selman Njazi Shabani
Shyqyri Shaban Drija
Vlash Simon Deda
Ylli Tafil Sulkaj
Sadik Sali Qyra
Abdyl Sulejman Daçi
Agim Riza Dalipi
Agim Demir Gjini
Agim Pilo Gjini
Ahmet Ramazan Pepa
Aleksandër Haxhi Dobi
Alfred Mitat Pasha
Arben Tonxh Byzhyti
Arqile Llukan Poçi
Astrit Bajram Pashollari
Besnik Qemal Rrapi
Bexhet Dalip Shehu
Dhimitraq Loni Prençaj
Eduart Rrapo Demo
Eduart Rushan Saliu
Galip Sulejman Pepa
Gëzim Muharrem Gjergji
Gëzim Arshi Gjika
Harun Bajram Aliaj
Izet Skënder Vasjari
Josif Loni Gjini
Letim Baki Curi
Maliq Goni Kulla
Mustafa Reshat Harizi
Muharrem Zhelal Sula
Ndriçim Qazim Balla
Përparim Nazif Kamberi
Përparim Hasan Saliko
 Rasim Kala
Rifat Ismail Osmani
Skënder Refat Lena
Tefik Kurt Mezini
Ymer Zeqir Gallushi
Ylli Ali Cufa
Zef Llesh Lufi
Fatmir Mair Agolli
Adriatik Kujtim Shazivari
Agron Ismail Pashollari
Bajram Rustem Cëriku
Besim Adif Binaj
Besnik Cane Kadëna
Bilbil Qemal Tahiraj
Dashnor Manxhar Çuçi
Dhimitraq Mihal Gjordeni
Estref Rexhep Zhuri
Ferdinant Nevruz Murati

Flamur Zenel Jahollari
Guri Abdulla Tanushi
Hydajet Ali Shehu
Ismail Vrenos Xhaferi
Isuf  Vasil Shukulli
Jonuz Hasan Kërçiku
Kamber Daut Nezha
Lefter Xhevdet Hoxha
Lek Frok Marku
Llambi Nikoll Qirjazi
Marsi Vangjel Budo
Mehmet Iljaz Hamdiu
Muhamet Maksut Balla
Mehmet Hekuran Bazaj
Nane Refat Nanaj
Nikolla Ilia Qerama
 Belul Kurti
Përparim Shaban Nuholli
Sali Qazim Muço
Selaudin Dalip Korkuti
Vojsi Naun Hoxha
Zenel Brahim Kuçana
Zef Kol Gjonaj
Yllson Ramadan Muska
 Fejzi Ushe
Aleksandër Ekuran Hamzaj
Agron Aziz Hima
Agron Kadri Hoxha
Agim Trifon Shani
Arben kënder Alikaj
Astrit Qazim Këri
Edmond Njazi Vila
Engjëll Njazi Pelivani
Fejzi Liman Gorovelli
Ferdi Haziz Kazmaku
Gani Sulo Pipero
Gëzim Ramadan Hoxha
Hysen Xhafer Jaupbashi
Ibrahim Vath Dedej
Ilirjan Veip Kaçi
Ismail Isa Shkëmbi
Kastriot Zini Karabolli
Kol Hilë Palaj
Luan Beqir Hekurani
Lulëzim Fadil Ibrahim
Mustafa Gani Bici
Niko Axhem Brahimaj
Neim Petrit Rustemi
Nuredin Fatmir Bezharaj
Pavli Kiço Labi
Qemal Nesim Pepiu
Reshat Medin Shyti
Ridvan Nazif Bozho
Robert Skënder Jano
Syrja Lame Pepa
Ymer Elez Lamçe
Ylli Hajri Seferaj
Shaban Jashar Haxhiu
Tomor Nefet Delilaj
Zenel Sulejman Hyseni
Mark Zef Marku
Adrian Velo Dervishi
Arqile Polo LLavdanti
Agim Ibish Breçani
Agim Shaban Hasula
Agron Jonuz Balilaj
Bashkim Rakip Mehmeti
Dashamir Bajram Zahaj
Edmond Ndreko Beçi
Enver Bastri Banushi
Engjëllush Osman Hyskëllari
Fatmir Xhezair Bega
Femi Ismail Shahini
Hysen Ismail Çizmja
Ibrahim Bajram Lara
Jorgaq Aleko Xhaxho
Llesh Ndue Malaj
Maksim Miti Bardhi
Maksim Filip Bico
Naim Sulejman Loja
Nexhip Dervish Çopa
Nikoll Mëhill Lleshi
Perikli Ndini Koçi
Pjetër Ndue Toçi
 Ferit Hoxha
Ramazan Zenel Balliu
Rrok Gjelosh Rakaj
Shaban Besim Uku
Shkëlqim Muhamet Zeneli
Sheriff Ismail Muçallaj
Tomorr Nezir Shena
Vangjel Gaqi Kosova
Vlash Pjetër Leka
Arben Servet Zenellari
Pluton Hiqmet Memajdini
Adem Aqif Baci
Agim Haxhi Qato
Agron Llazi Poshnjari
Agim Ramadan Biçi
Ali Bajram Mehmeti
Besim Ramadan Qose
Dhimitraq Naun Xhani
Fatos Dalip Xhani
Feti Fejzi Bregasi
Fiqiri Isuf Karaj
Gëzim Bajram Liçaj
Gramoz Sami Binjaku
Hajredin Menduf  Kurti
Haxhi Et'hem Xhini
Ilmi Shaban Gjetja
Kolë Gjin Gaci
Kujtim Mustafa Laçi
Kujtim Fuat Bizhga
Kristaq Mina Dine
Gligor Trifon Marini
Llesh Pjetër Ndreca
Muharrem Mahmut Hakrama
Mihallaq Mihal Qirjaku
Petrit Xhevit Krakulli
Petrit Xhebro Zotaj
Ramazan Jonuz Gjini
Reshat Hajredin Sula
Sami Sherif Rumbullaku
Sabri Ali Daci
Salami Kapllan Feta

Vangjel Llambi Sako
Xhevit Dalip Xhikollari
Xhevdet Novruz Arapi
Gjelosh Mark Mirashi
Nerzim Mehmet Mehmeti
Agim Xhafer Beqiri
Agim Petro Pina
Agim Beqir Tashi
Babul Veli Behaj
Embro Abaz Zholi
Ëngjëll Kadri Mulellari
Fatmir Hajdar Dervishi
Fatmir Avdi Gjuzi
Gani Mustafa Lleshi
Gazmir Adem Elezi
Haxhi Selfo Alikaj
Idajet Shyqyri Çami
Jonuz Nystehan Zylaj
Jorgo Theodhor Çili
Kristaq Llambi Xharo
Kujtim Shyqyri Brahimi
Lili Ndini Gjeçi
Ludovik Mark Dedaj
Marash Mëhill Ymeri
Nazmi Xhemal Reshka
Ndrec Pjetër Prendi
Perlat Sinan Haskaj
 Isa Nezhaj
Piro Llukë Pushi
Pjetër Markë Bardhi
Reiz Kiço Kaleshi
Robert Xhemil Muzhaj
Salami Bexhet Qazolli
Skënder Refat Bezati
Skënder Asllan Reçaj
Stefan Raqi Pela
Syrja Rexhep Ruçi
Shpëtim Xhevat Fejzo
Tomor Petrit Doko
Thanas Theodhor Kuleçi
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Pa Kadarenë, Shqipëria
do të ishte e mangët

Mentor Kikia

(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)

... të prillit 1980, drejtuar Enver
Hoxhës. Një përpjekje për të sqaru-
ar rrethanat e kohës, arsyes së sh-
krimit dhe përmbajtjes së letrës.
Fakti që në letër Kadare shkruante
për të motrën se "është me prob-
leme mendore, ndaj flet keq poli-
tikisht" dhe se për këtë arsye edhe
i kishte kërkuar të mos i shkonte
më në shtëpi, u konsiderua nga ata
që janë të etur për të baltosur
gjithçka e këdo në këtë vend, si
tregues se Kadare ka qenë një ser-
vil i Enver Hoxhës. Dhe për këtë
"bëri hasha edhe motrën e tij". Por
Kadare sqaron se ajo që i shkroi
sundimtarit për të motrën ishte e
vetmja mënyrë për ta shpëtuar të
motrën nga burgu dhe padyshim
edhe veten e të tjerë persona të
familjes, që dihej si përfundonin
atë kohë për të tilla gjëra.

Nuk është hera e parë që Ka-
daresë i drejtohet gishti si një nga
përgjegjësit e diktaturës. Gjithë ky
çerekshekulli ka qenë një betejë
mes shkrimtarit, që herë pas herë
ka bërë përpjekje të sforcuara për
t'u shitur si disident dhe atyre që
e sulmojnë për çdo paudhësi të
regjimit komunist. Dhe e bëjnë
këtë njerëz me mend, që e njohin
diktaturën, Kadarenë dhe letërs-
inë e tij. Sikundër e bëjnë edhe ata
që nuk njohin as letërsinë, as Ka-
darenë. E bëjnë përgjegjës sepse
nuk i doli hapur diktaturës, nuk i
doli hapur Enver Hoxhës. E aku-
zojnë se ka qenë shkrimtari i
preferuar i tij dhe për këtë arsye,
despoti e mbronte. E akuzojnë se i
kishte dyert hapur në KQ etj., etj..

Unë kam një pyetje: Çfarë
mund të bënte Kadareja kundër
diktaturës? Së pari, ai nuk ishte
një prej fajtorëve, sepse ai ishte
vetëm një shkrimtar dhe jo politi-
kan. Së dyti, emri i tij nuk figuron
askund si dëshmitar apo "ekspert",
që ka çuar në dënimin e ndonjë
shkrimtari. Së treti, nëse Kadare
do të guxonte më shumë, duke de-
noncuar diktaturën dhe vetë En-
ver Hoxhën, diktatura dhe Hoxha
nuk do të kishin pësuar asgjë. Ai
thjesht do të kishte përfunduar në
burg dhe sot Shqipëria nuk do ta
kishte Kadarenë. Rrugëtimi i Ka-
daresë - shkrimtar në diktaturë i
ngjan atij njeriut që ka zgjedhur
që qenve që i dalin përpara, të mos
i gjuajë me gurë, por t'u hedhë nga
një kothere sa për ta lënë të ecë.
Sepse misioni i tij nuk ishte të
luftonte me qentë, por të shkonte
në destinacionin e tij. Një mision
prej Maratonomaku.

Detyra e Kadaresë ndaj sh-
qiptarëve ishte të shkruante dhe
këtë ai e bëri në mënyrën më gje-
niale. U bë shkrimtari më i madh
i shqiptarëve. U bë një ndër sh-
krimtarët më të mëdhenj në
botë. U bë njeriu më i njohur
ndër shqiptarët në botë. U bë
zëri më i dëgjueshëm dhe më se-
rioz në sallonet e Perëndimit, në
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Nëse në të kaluarën jeni tërhequr për të
qenë vetëm, tashmë keni dëshirë të zbav-
iteni në grup, duke pranuar çfarëdolloj ndry-
shimi. Ndryshojini pikëpamjet e juaja për
t'ju përshtatur atyre të partnerit tuaj, nëse
nuk janë të njëjta.

Keni dëshirë të vendosni një mirëkuptim
edhe më të thellë me personin e zemrës,
që do t'ju kuptojë menjëherë dhe do t'ju
dëgjojë. Keni përkrah një partner vërtet të
veçantë! Do të zmadhoni rrethin e të njo-
hurve dhe do të krijoni kontakte të shumta
me njerëz të ditur.

Tensionet e lidhura me probleme profesio-
nale do të lehtësohen vetëm nga ëmbël-
sia e personit të zemrës, që sot do të jetë
më e theksuar. Nuk ndiheni të qetë brenda
vetes, sepse nuk arrini të zgjidhni midis dy
pretendentësh që ju kanë magjepsur.

Kini kujdes dhe mos i hidhni shumë ben-
zinë zjarrit të lojërave të pushtetit dhe keqk-
uptimeve. Jini të drejtpërdrejtë dhe të sin-
qertë, dhe do të arrini shpejt të gjitha ob-
jektivat që i keni vënë vetes. Kërkoni qartë-
si në raportet në punë te kontaktet e reja.

Më të paqtë a më pak agresiv, edhe pse
duhet të qortoni dikë që nuk është shumë i
vëmendshëm. Vëreni veten gjithmonë në
pozicionin e tjetrit, përpara se ta kritikoni.
Në çastin më të posaçëm do të dini gjith-
monë t'i rimerrni në dorë frerët e situatës.

Mund të keni ndonjë dhembkë dashurie.
Ndoshta duhet të pyesni veten nëse, pak a
shumë në mënyrë të pavetëdijshme, nuk
jeni ju që i kërkoni shqetësimet... Marsi në
bashkëveprim me Venusin do t'ju favorizojë
në ndërmarrjen e projekteve të reja. Filloni
punën menjëherë.

Një e fshehtë sot, një e fshehtë nesër, rrez-
ikoni të mos mbani më mend se cila është
kështjella e fantazisë që keni ndërtuar. Më
mirë të ktheheni në realitet! Nëse keni në
mendje në lidhje nga e kaluara, mos u
angazhoni për të ardhmen, madje as në të
tashmen.

Nëse nuk jeni të sigurt për ndjenjat e juaj,
mos hyni në lojë: rrezikoni të krijoni ndonjë
situatë të pakëndshme, për të cilën mund
të pendoheni. Përpara se t'i futeni kokë e
këmbë një ndërmarrjeje, do të ishte mirë
të vlerësonit të mirat dhe të këqijat.

Për sa u përket ndjenjave, duhet të zgjidh-
ni me zgjuarsi personat që frekuentoni,
nëse nuk doni të humbni kohë me lidhje
që nuk ju përmbushin. Do të kuptoni se
realiteti, të cilit me raste prireni t'i shman-
geni, është më i mirë sesa ëndërrimi.

Nëse jeni duke jetuar një histori të bukur
dashurie bëni kujdes për të mos komp-
likuar atë që është e thjeshtë dhe e drejt-
përdrejtë. Kush është beqar ka mundësi
të shkëlqyera për një takim të këndshëm.
Organizoni një shëtitje në natyrë për të
medituar mbi zgjedhjet e juaja më të
fundme.

Urani në bashkëveprim me Saturnin ju
mbështet dhe ju dhuron intuitën dhe aftës-
inë për t'u marrë vesh me të gjithë, edhe
me heshtje. Mos merrni përsipër shumë
angazhime që e dini se nuk keni mundësi
t'i menaxhoni. Mësoni të thoni jo.

Nuk duhet të ngadalësoni ritmin për të re-
alizuar një projekt me sukses. Ndoshta do
t'ju duhet një kohë e gjatë, por ç'rëndësi
ka!? Jeni në çift. Neptuni do t'ju ndihmojë
të stabilizoheni dhe të ndërmerrni rrugën e
qëndrueshmërisë.

një kohë kur nga Shqipëria
niseshin vetëm anije me refug-
jatë. U bë zëri më i fortë i denon-
cimit të gjenocidit serb në Kos-
ovë dhe ishte ndër të paktët sh-
qiptarë, që i hapeshin dyert e i
lexoheshin letrat në kancelaritë
perëndimore.

Diktaturës nuk do t'i dhimbsej
aspak ta sakrifikonte këtë njeri në
galeritë e kromit. E kishte thjesht
procedurë. Sepse nuk ishte hera e
parë që shkrimtarë, artistë e sh-
kencëtarë ishin transformuar në
minatorë e bujq. Por sot Shqipëria
do të ishte e mangët pa Kadarenë.
Shoqëria jonë do të ishte e mangët

nëse do të kishte një Kadare, që
priste të merrte këstin e radhës të
dëmshpërblimit të burgut dhe jo
Kadarenë që ka.

Është e turpshme që në një sho-
qëri që nuk ka dënuar asnjë ish-
funksionar të diktaturës për krimet
që kanë bërë, përjashtuar ca gjyqe
qesharake që u bënë në fillim të
viteve '90, ku argument kryesor
ishte se ish- udhëheqësit kishin
ngrënë mish 3 herë në javë, pra kjo
shoqëri guxon të anatemojë një
shkrimtar pse nuk ka luftuar dik-
taturën.

Padyshim që Kadare nuk ishte
një shkrimtar disident. Por, pady-

shim që ai nuk ka as asnjë grimë
përgjegjësie për atë që ndodhi nën
diktaturë. Ai thjesht diti të luajë
me diktaturën për të shpëtuar
kokën e tij nga një makineri vrast-
are e për vazhduar rrugën e krijim-
tarisë. Mua më vjen ndot që në
këtë vend ka njerëz, të cilët kon-
tributin e vetëm kanë statuset në
rrjetet sociale, që hedhin baltë
ndaj Kadaresë. Kadare nuk është
thjesht një shkrimtar, por një aset
kombëtar, për të cilin dekada më
pas nuk do të ketë debate idiote
nëse ishte me nënë greke apo baba
sllav. Ai e ka pastruar edhe këtë li-
vadh. Është shqiptar!
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Topmodelja shqiptare, Afërdita Dreshaj
duket se është nxehur shumë nga kjo

verë. Nëse do të kënaqesh vërtetë, merr
dikë që ke mjaft për zemër, konsumo një
darkë të mirë e pastaj “çmendu” në një nga
klubet e natës…e këtë gjë ka bërë dhe
bukuroshja. Bashkë me një miken e saj të
ngushtë, Afërdita ka frekuentuar një prej
klubeve të qytetit bregdetar të Durrësit, me
të cilën mund të themi me bindje se është
kënaqur pafund. Postimet e fundit të mikes
së saj në “Instagram” na e vërtetojnë më

Modelja shqiptare që vjen
seksi për publikun gjerman
Ia kush është Filiz Miftari
Filiz Miftari, modelja dhe blogerja e njohur shqiptare, është bërë

tashmë një nga emrat më të njohur të fushës së modelingut në
Gjermani. Bukuroshja është vetëm 20 vjeçe dhe ka pushtuar gjithë
tregun gjerman. Miftari e cila është me prejardhje nga Prishtina, por që
jeton dhe vepron prej kohësh në Duselderfo. Së fundmi, ajo ka
ekspozuar modelet e fundit të fustaneve për shtëpinë e njohur të
modës “Prova”, të cilat i nxjerrin në pah linjat perfekte. Modelja është,
gjithashtu, edhe një blogere e njohur në rrjetin social “Instagram” duke
pasur afër vetës mijëra ndjekës. Bukuroshja 20 vjeçare është në lidhje
me blogerin e njohur turk Tarik Cercis.

Einxhel Shkira nxjerr gjoksin,
pozat hot të moderatores
Sensuale, provokuese dhe shumë seksi shfaqet Einxhel Shkira në

foton e fundit postuar në “Instagram”. Muaji i gushtit duket se do na
sjellë foto përvëluese. Einxhel duket se e ka shijuar pafund pozimin ndaj
aparatit fotografik, ku nga momenti në moment të jep përshtypjen se do
i heq rrobat e banjës. Këtë mendim na e fuqizon vetë bukuroshja që
shkruan mbi foto: “ August heat”. E përvëloi vera Einxhelin.

Afërdita nuk përmbahet më,
puthet në buzë me një femër

së miri se miket jo vetëm kanë kaluar mirë
më njëra-tjetrën, por dhe janë shfrenuar
pak. Ajo që na ka rënë në sy është video
ku të dyja mikeshat puthen në buzë. Na
duhet ta pranojmë se kjo nuk është diçka
e re për ne pasi shumë personazhe të njo-
hur e kanë bërë, por kur vjen puna nga
Afërdita gjërat ndryshojnë. Duke “gjurmuar”
në “Instagramin” e mikes së saj zbuluam
se ato janë shumë shoqe e kanë raporte
mjaft të ngushta. Pra, rrini të qetë! Është
thjesht një puthje miqësore.
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Fotinia e “Big Brother
9” shtatzënë?
Ja fotoja që ngriti dyshimet
Që pas fitores së “Big Brother”, Danjeli dhe

Fotinia e kanë kaluar kohën duke shijuar
pushimet, por edhe duke bërë miq të ri. Pak ditë më
parë çifti ka qenë i ftuar në një dasmë, por më
shumë sesa prania e tyre, ajo që ka rënë në sy janë
format e rrumbullakosura të Fotinisë. Në rrjetet
sociale kanë nisur zhurma për një shtatzëni të
biondes nga Lazarati. Veshur me një fustan ngjyrë
floriri, me një dekolte të thellë dhe këmbët jashtë,
biondja simpatike duket më e mbushur se ç’ jemi
mësuar ta shikojmë. Duke mos u mjaftuar vetëm
me komentet e rrjeteve sociale, ne vendosëm të
pyesim vetë çiftin. Ishte Danjeli ai, që i kontaktuar
nga “Bluetooth”, është mjaftuar duke thënë një “Jo”.
Nuk e dimë ende nëse djaloshi nga Tropoja është
supersticioz dhe ka preferuar mos të zbulojë më
shumë kaq herët, apo nëse janë portalet ato që
kanë aluduar për një shtatzëni pas disa kileve të
marra nga Fotinia. Do të na duhet të presim dhe pak
kohë për të konfirmuar nëse çifti fitues i “Big Brother
9” do të bëhen prindër për herë të parë.

Kejdi Mehmetaj
mbaron pushimet
Fotografohet “casual” në ‘Bllok’
së bashku me miqtë e saj
Vetëm pak ditë më parë mediat publikuan fotot e

saj me të dashurin përgjatë pushimeve në Jalë.
Por duket se pushimet kanë përfunduar për
deputeten e Tiranës, Kejdi Mehmetaj. Vetëm pak ditë
më parë, deputetja e LSI është fotografuar në Tiranë,
ku ka qenë duke shijuar një kafe me miqtë e saj.
Casual, pa make-up, Kejdi ka kaluar disa momente
me miqtë e saj, duke mos i kursyer të qeshurat në
tavolinë. Duket se edhe për deputeten e re këto ditë
relaksi do të jenë të fundit, pasi në shtator do t’i
rikthehet parlamentit së bashku me kolegët e saj.

Rita Ora,
këngëtarja e

njohur shqiptare me
famë ndërkombëtare
është duke pushuar
së fundi në plazhet
e Xhamajkës. Ditët e
nxehta dhe
temperaturat e larta
i zhveshin më
shumë se sa ç‘
duhet VIP-at të tilla
janë dhe fotografitë,
të cilat e kanë kapur
paksa të
papërgatitur
këngëtaren
shqiptare. e cila
rezulton gjysmë
lakuriq. Fotot janë
publikuar nga mediat
roze ne Britani, si
“Daily Mail”.

Rita Ora dhuron shfaqje
Këngëtarja, toples në Xhamajka
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Luana Vjollca nis pushimet me të

dashurin, Marina Fara prek “zogun”
Nuk kishte sesi të ndodhte ndryshe, kjo fundjavë i ka gjetur të gjithë në plazh. VIP-at tanë kanë ngritur temperaturat buzë detit,
duke konfirmuar edhe njëherë se kanë ndërmend ta shijojnë famën shumë gjatë. Krahas temperaturave të larta, personazhet e

famshme e kanë bërë edhe më të nxehtë këtë verë. Disa kanë zgjedhur pishinat, shumica e tyre plazhet, por një gjë është e sigurt,
gushti i ka gjetur të gjithë të nxehtë.

Nga Egla Xhemali

Marina Fara
Nëse flasim për vajzën bukuroshe të Eli Farës, të gjithë e dimë

që fotot hot do t’i kemi me shumicë. Kështu ka ndodhur edhe
këtë herë, teksa Marina Fara ka provokuar nga Saranda, ku po
pushon. Me tanga, apo me duart tek zonët intime, brunia seksi ka
treguar edhe njëherë format shpërthyese që ka. E si një beqare,
pushimet e saj këtë verë janë me mikeshat. E sigurt që vëmendja
mashkullore nuk i ka munguar.

Alketa Vejsiu
Deri para kësaj vere të gjithë thoshim se moderatorja është e

rezervuar sa u përket fotove me bikini. Por duket se Alketa
përgjatë kësaj stine e ka thyer këtë tabu. Teksa është duke pushuar,
ajo nuk i ka kursyer fotot me rroba banjo. Në fakt është një mëkat i
vërtet që prezantuesja na e ka kursyer pamjen e trupit të saj, pasi
gëzon realisht forma perfekte. Pushimet e Alketës do të përfundojnë
në shtator, kur ajo do të rikthehet edhe njëherë në ekranin e TV
“Klan” me formatin “Dance With Me”.
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Klinton Zeqiraj
Pushimet për prezantuesin simpatik kanë nisur herët. Klinton

Zeqiraj duket se nuk ka ndërmend t’i përfundojë kurrë ditët plot
diell buzë detit dhe netët me festat e çmendura. Së bashku me
partneren e tij të re, moderatori duket se po i kalon më së miri këto
pushime në Sarandë. Fotot e dyshes kaq simpatike kanë pushtuar
tashmë rrjetet sociale, por duket se ky fakt nuk i shqetëson. Ata
duket më të lumtur se kurrë teksa festojnë plot jetë në ‘schiuma-
party’.

Aida Shtino
Prej kohësh i mungon ekranit, por në rrjetet sociale Aida Shtino duket se kalon

shumë kohë. Edhe përgjatë pushimeve, prezantuesja ka shpërndarë fotot
teksa shfaqet
shumë e
relaksuar. Nuk
dihet
destinacioni i
saj, apo
personat që e
shoqërojnë.
Kujtojmë që pas
ndarjes nga
bashkëshorti, ajo
nuk është parë
kurrë në
shoqërinë e
ndonjë mashkulli,
duke shijuar e
vetme jetën. Do
të na duhet të
presim derisa të
mbarojë
pushimet për të
marrë vesh se ku
do ta shikojmë
Aidën në shtator.

Luana Vjollca
Mos u ankoni kot nëse ende nuk i keni marrë pushimet, as

Luana Vjollca nuk i ka nisur. Edhe pse sezoni ka mbaruar,
moderatorja ka marrë vetëm dy ditë pushime. Nga aq sa kemi
mundur të mësojmë, biondja seksi është duke pushuar së
bashku me partnerin e saj, Krenar Çoçaj. E duke qenë se ka

vetëm dy
ditë
pushime,
destinacioni
do të jetë i
afërt me
Tiranën.
Luana sapo
ka lançuar
edhe këngën
e saj më të
re,
“Benzina”,
ndaj kjo verë
do të jetë e
mbushur me
koncerte për
të, duke
mos pasur
shumë kohë
në
dispozicion
për të
pushuar.

Jonida Maliqi
Për Jonidën, kjo s’ka qenë një periudhë e lehtë. Megjithatë, pas divorcit

me bashkëshortin, këngëtarja ka vendosur të pushojë për pak kohë me
djalin, Dan. Ashtu si duket edhe nga fotot, Jonida dhe Dani kanë kaluar një
ditë së bashku në një nga resortet me pishinë. Vogëlushi duket më i lumtur
se kurrë duke shfrytëzuar kohë me mamin e tij. Nga ana tjetër, këngëtarja
duket në top-formë, teksa si rrallëherë është shfaqur me bikini.
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Rrëfehet moderatorja: Këtu më VIP janë politikanët, “Instagram”-i është shndërruar në pasaportë

KLEA HUTA:
E vërteta e
marrëdhënies sime
me Elgit Dodën
“Karrierë edhe jashtë kufijve, por
Shqipërinë nuk do ta braktis kurrë”

Enida Himaj

Klea është padyshim
ndër femrat më shar
mante në vendin tonë.

Brunia simpatike ka ditur të
fitojë zemrat e të gjithëve, tek-
sa shfaqet gjithnjë e thjeshtë,
pa komplekse, por edhe larg
ekstravagancës. Në rrëfimin
e saj për “Bluetooth”, moder-
atorja simpatike tregon
rrugëtimin e saj tek “Marato-
na e Këngës Popullore”. Më
tej aktorja rrëfen se një festi-
val e pret edhe në Kinë, duke
u rikthyer fuqishëm në aktrim.
Sa i përket jetës private, Klea
vijon të mbetet hermetike,
edhe pse na ka zbuluar disa
detaje rreth marrëdhënies që
ka me kantautorin simpatik,
ELgit Doda.

Si po ecën Maratona e
këngës popullore këtë vit?

Sigurisht që “Maratona e
Këngës” e ka suksesin e saj
të ndërtuar prej vitesh, por ky
vit është më i fuqishmi përsa
i përket dëshirës së madhe të
shumë qyteteve për ta pasur
Maratonën si pjesë të
argëtimit artistik për qytetarët.
Ku nuk kemi shkuar e ku nuk
do shkojmë ... deri në Koni-
spol.

Këtë herë je bashkë me
një moderatore tjetër, e
ndihmon apo eklipson
Klean?

Nuk e shoh as ndihmë as
eklips për Klean. Janë struk-
tura promovimi dhe dyer të
reja për talentet e reja dhe kur
janë njerëz të mirë i mirëpres
dhe ke qejf të punosh.

Sa mendon se e duan
shqiptarët këngën popu-
llore? Po të rinjtë?

Do gënjeja po të thosha
shumë... sepse e duan

shumë më shumë se kaq ...
atmosfera që krijohet nëpër
sheshet e qyteteve , vallet që
i marrin ne shesh , këngët që
i këndojnë bashkë me
këngëtarët (moderne dhe
popullor) jemi një popull që
përveç  të gjithave ‘kena lind
për çef’

Si po ecën karriera në
aktrim, duke qenë se ju me
profesion jeni aktore?

Sapo të mbaroj koncertin e

fundit të” Maratonës së
Këngës “më presin provat në
teatrin  kombëtar me ‘Zbutjen
e Kryeneçes’ regji e Elma
Doresit. Do të shkojmë në
festivalin ndërkombëtar ne
Kinë në shtator. Dhe sigurisht
pas pothuaj më shumë se një
vit shkëputje nga shfaqja du-
hen disa prova intensive ...
Pasi të kthehemi nga Kina do
të fillojmë provat për një
shfaqje të re në TK!

U përfol se do të largo-
heshit në Turqi, ku keni
marrë ftesë për të qenë
pjesë e një seriali, a do ta
braktisë Klea Shqipërinë
përgjithmonë?

Është herët për të folur për
braktisje. Shqipërinë dhe
sikur të dua, s’kam si e brak-
tis se është gjuha e nënës.

Si i shikon Klea artistët
e rinj që kërkojnë sukses-
in?

Më duket sa e vështirë aq
edhe e mundur. Më vjen keq
vërtetë që dita ditës dhe
shumë më pak vlerësohen
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artistët, si ata të afirmuar
edhe ata që kërkojnë sukses-
in, mundësi ka por pa diskutim
të pakta dhe shumë kushtë-
zuese. Mendoj që nuk ka ar-
ritur akoma ajo pikë në Sh-
qipëri që ti jepet rëndësi fjalës
“artist”

Çfarë i duhet sot një
femre që të shndërrohet në
VIP?

Bohh VIP tek ne janë vetëm
qeveritarët. Fjalë e madhe, e
njohur.

Duket se u keni shpëtu-
ar akuzave për fotoshop,

operacione plastike, a jeni
personazh i dashur për
mediat, apo të qenurit
natyrale mjafton?

Në këtë botë virtuale, ku
“Instagram”-i tashmë është
shndërruar në pasaportë
mjafton të jesh njeri. Pastaj
publiku kështu më ka njohur
që në fillim... pse duhet të aku-
zohem kur jam e ‘pafa-
jshme’?

Keni menduar të ndrys-
honi diçka në trupin tuaj?

Pas të 30-ave mbase.
Në sezonin veror tash-

më, a do të vini me një pro-
jekt të ri muzikor?

Jam duke realizuar klipin e
një kënge të re. Është një pro-
jekt shumë i dashur për mua
dhe dua shumë të dalë ashtu
siç unë e imagjinoj...

Gjithnjë shfaqeni seri-
oze në ekran, a e keni men-
duar ndonjëherë të luani
me ekstravagancën?

Patjetër që po, teatri është
i vetmi vend ku mund ta shiko-
ni Klean ndryshe. Zhveshur
nga ‘Klea Huta’ e futur në
lëkurën e secilit personazh.

Si është jeta pri-
vate e Klea Hutës?

Shumë pak privatësi
ka mbetur kohëve të
fundit. Ke frikë se të fo-
tografojnë dhe në sh-
tëpinë tënde. Tmerr!

Është përfolur
pafund lidhja me El-
gitin, edhe sa do ta
lodhni publikun?

Publiku të shijoj
stinën e verës, të mer-
resh me thashetheme
është mëkat. Ju e dini
mirë që mua s’më ka
pëlqyer asnjëherë të
flas për këtë pjesë të
jetës sime.

Deklaroni se po nji-
heni, po njiheni si çift
apo si miq të mirë?

S’besoj se përbën
ndonjë ndryshim. Fjala
njohje është njohje në
të dyja rastet.

Ke humbur miq për
shkak të famës?

S’do e lejoja kurrë.
Ku do ta shikojmë

Klean përgjatë push-
imeve?

Eehh vështirë për
mua të bëj pushime
këtë verë, mbase në
dimër bëjmë një tjetër
intervistë e të them.
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Në shtator fillon sezoni i ri i spektaklit “Dance with
me 4” në Tv Klan. Burime të sigurta për “Bluetooth”
kanë bërë me dije tre nga emrat e konkurrentëve.
Pjesë e speltaklit te kërcimit do të jetë Kelvi Kadilli, i
cili njihet për natyrën e tij ngacmuese. Atij i qëndron
shumë mirë roli i moderatorit që do të mësojë
gjithçka dhe fjalët thumbuese që nuk i shpëton asnjë
i ftuar. Ekspresive dhe mjaft seksi do vij dhe
bukuroshja Aurela Hoxha, e cila ka çmendur rrjetet

Era Istrefi tërheq
vëmendjen e botës
Ja ç’ka shkruar “Billboard” për të

Surprizat për Era Istrefin mesa duket nuk paskan fund. Hiti
“Redrum” i Era Istrefit është në ngjitje duke qenë se tashmë
këngëtarja dhe stafi i saj menaxhues kanë përgatitur një remiks të
këngës. Por para se ky remiks të zbulohet për të gjithë, një ngjarje
e bukur i ka ndodhur këngëtares shqiptare, ashtu siç ndoshta të
gjithë artistët shqiptarë do të donin. E famshmja “Billboard” ka
shkruar për të dhe iniciativën e saj të re. Më tej në artikullin online të
“Billboard” shkruhet se Era Istrefi me zërin e saj si Rihanna ka
thyer rekordet e kaluara me këngën “BonBon” që bëri xhiron e
botës në 2016. Këngëtarja shqiptare është gati që në bashkëpunim
me produksionin e Felix Snow të sjellë një tjetër sukses me
remiksin e “Redrum”.

Vajza e ish-presidentit Nishani
nis pushimet në Maldives
Fiona Nishani, vajza e ish-Presidentit Bujar Nishani duket se po e
shijon pafund këtë verë. Bukuroshja ka postuar në profilin e saj në
“Instagram” foto nga brigjet e Maldives. Nuk e dimë nëse vajza
shoqërohet nga i ati, i cili përmbushi një mandat presidenti dhe hoqi
petkun e kreut të shtetit. Fiona çdo verë ka preferuar të pushojë
bashkë më familjen, por ç’po ndodh këtë verë?

“DANCE WITH ME 4”,
zbulohen konkurrentët e parë

sociale me pozat e saj në foto. Për herë të parë në
një spektakël do bëhet pjesë dhe trans gjinorja Linda
Rei. Aurela Hoxha dhe Kelvi Kadilli do shfaqen së
bashku si çift në skenën e vallëzimit. Si do duken
ata së bashku? Nuk e dimë akoma me kë do
kërcejë trans gjinorja. Programi do vazhdojë të
prezantohet nga moderatorja e njohur Alketa Vejsiu
e pritet të ketë sukses të madh. “Dance with me 4”
do të ketë mjaft surpriza për publikun.
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“FAZ”: Vuçiç thotë të
pathënën për Kosovën...

(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)

... që nga kafenetë mbrojnë Kos-
ovën. Vuçiç thyen një tabu. Një
ese e Vuçiçit e hedhur në kulmin
e verës nga gazeta beogradase
"Blic" ka bërë të debatojë jo vetëm
Serbia, por të drejtohet edhe vë-
mendja e mediave gjermane ndaj
konfliktit Kosovë-Serbi. Gazeta
gjermane "Frankfurter Allge-
meine Zeitung" shkruan të
premten (04.08), se Vuçiç shkel
hijen e rëndë të historisë serbe dhe
ajo që shkruan ai është si të thotë
Erdogani se pranon që ka pasur
gjenocid osman ndaj armenëve.
KOSOVA, E HUMBUR
PËR SERBINË

"Ai u kërkon bashkëkombësve
të tij që Kosova, e cila e shpalli
pavarësinë me ndihmën ameri-
kane dhe perëndimore është e
humbur për Serbinë, pa futur
këtu veriun me shumicë serbe.
Ky qëndrim është i përhapur
mes shumë serbëve, por liderë
serbë nuk kanë guxuar deri më
tani t ' i  për mendin me emër
gjërat nga frika e pakicës intele-
ktuale nacionalistë, peshkopëve
ortodoksë dhe demagogëve të
tjerë".

"FAZ" vëren se nëse ka një poli-
tikan, i cili mund të kapërcejë këtë
frikë është pikërisht Vuçiçi. "Ka
ardhur koha që ne si popull të mos
e fshehim më kokën në rërë dhe
të përpiqemi të jemi realistë", sh-
kruan Vuçiçi në esenë e tij, duke
kërkuar nga bashkëkombësit e tij
"të mos presim që të na bjerë në
prehër, ajo që kemi kohë që e kemi
humbur".
KRITIKAT E VUÇIÇIT

Presidenti serb nuk ka kursy-
er me kritika në esenë e tij të
botuar nga gazeta serbe "Blic"
edhe pseudointelektualët  e
gazetarët bulevardeskë, shkru-
an "FAZ". "Ata që e shohin Ball-
kanin nga gota e Slivovitcit dhe
e mbrojnë Kosovën me fjalë të

mëdha nga tavolinat e kafen-
eve".  Këta janë njerëz,  sipas
Vuçiçit "që nuk e dinë, as ku bie
Kosova, nuk kanë qenë atje dhe

as nuk kanë për të jetuar në atë
vend, por që me dëshirë do të ço-
nin atje të tjerë për të mësuar
historinë e përgjakshme të ven-

dit të tyre".
"FAZ" vazhdon më tej duke thek-

suar se, "Vuçiç ia doli me këtë të
arrijë 'dialogun e brendshëm' për

Kosovën, në të cilën të thyhen
tabutë e vjetra, sidomos mes intele-
ktualëve dhe akademikëve.
Megjithatë i njëjti Vuçiç para pak
ditësh ka theksuar se do të bëjë
gjithçka për të penguar pranimin
e Kosovës në UNESCO. Për mo-
mentin provokimet e Vuçiçit ndaj
shpirtit serb janë vetëm fjalë, por
fjalë që deri më tani nuk janë dëg-
juar kështu në Beograd", përfun-
don "Frankfurter Allgemeine Zei-
tung".
40.000 VETË NGA
BALLKANI GJEJNË PUNË
NË GJERMANI

Ndërsa të premten (04.08) gaze-
ta gjermane "Süddeutsche Zei-
tung" në artikullin me titull, "Jas-
htë Tirane me Agjencinë Fed-
erale", thekson se konsulentët
gjermanë në Kosovë, Shqipëri e
Serbi kanë ndihmuar për gjetjen
e punës ndërkohë 40.000 vetë - një
formë e re për të mos ardhur nga
Ballkani si refugjatë.

"Vendimtare ishte që dy agjen-
ci shtetërore, Shoqëria Gjermane
për Bashkëpunimin Ndërko-
mbëtar, GIZ dhe Agjencia Fed-
erale e Punës, BA filluan bash-
këpunimin për të treguar rrugë
legale për ardhjen e njerëzve nga
Kosova, Shqipëria e Serbia". Thea
Decker nga Agjencia e Punës
thotë, se ka nevojë. "Fjala nuk
është vetëm për numrin e madh
të aplikuesve, por edhe të
punëdhënësve të interesuar nga
Gjermania. Në rast se ata regjis-
trohen në agjenci dhe ajo gjen
punë, atëherë aplikuesit marrin
një leje pune, me opsionin e sh-
tyrjes. Ofrohen vetëm punë me
siguracione sociale", thekson
Agjencia Federale e Punës.

Sipas Agjencisë Federale, "nuk
bëhet fjalë vetëm për vende pune
bosh në Gjermani, por edhe për t'u
treguar njerëzve nga Ballkani se
rruga e azilit jo vetëm kushton, por
në fund nuk ia vlen, sepse nuk ka
shanse për azil".

Dje në "Frankfurter Allgemeine Zeitung"
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Në spermën e mesh
kujve nga vendet e
zhvilluara në

Evropë, në Amerikën e Ver-
iut, në Australi dhe Ze-
landën e Re gjenden gjith-
një e më pak spermatozoidë.
Sipas studiuesve shkaku
për këtë mund të jenë celu-
larët që mbajnë burrat në
xhep, pirja e duhanit  apo
disa lloj ilaçesh.

Në periudhën1973-2011
numri i spermatoziodëve
për çdo derdhje sperme ka
rënë me rreth 52,4 për qind.
Në këtë përfundim kanë ar-
ritur studjuesit e Univer-
sitetit Hebreë University në
Jeruzalem. Në artikullin e
botuar në revistën shken-
core "Human Reproductive
Update" studjuesit shkrua-
jnë se tek meshkujt nga
Azia, Afrika dhe Amerika e
Jugut nuk kanë konstatuar
ndonjë rënie dramatike të
spermatozoidëve tek sper-
ma e meshkujve.
PËR T'U SHËNUAR,
POR JO SHKAK PËR
PANIK

Prof. Dr. Stefan Schlatt,
drejtor i qendrës për
mjekësinë riprodhuese dhe
andrologjinë pranë Univer-
sitetit të Mynsterit tha në
intervistë për DË se rënia e
spermatozoidëve është sido-
mos për t'u shënuar për pe-
riudhën 1970-1990, por ësh-
të ende "në një nivel që Or-
ganizata Botërore e Shënde-
tësisë e konsideron si nor-
male". Rreziku për të mos

Nga 1973-2011, numri për çdo derdhje sperme ka rënë me rreth 52,4 për qind

"Burra mos mbani celularë në
xhepa, ulen spermatozoidet"

Studimi i frikshëm tek meshkujt perëndimorë

 Fabian Schmidt

qenë në gjendje për të lënë
një femër me barrë nis në
rast se një mashkull lëshon
me pak se 15 milionë sper-
matozoidë për çdo derdhje
sperme. Nga ana tjetër, prof.
dr. Stefan Schlatt, thotë se
gjatë 10-15 viteve të fundit
gjendja duket se është stabi-
lizuar sërish.
CELULARËT? CIGA-
RET? PELENAT?
MEDIKAMENTET?
STILI I JETESËS?

Në lidhje me faktorët që

kanë çuar në rënien e sper-
matozoidëve në farën e
meshkujve, shkencëtarët
deri tani vetëm mund të spe-
kulojnë dhe shpjegimet e
tyre tingëllojnë mjaft zbav-
itëse:  "Ndoshta meshkujt
në vendet perëndimore sho-
hin shumë gra lakuriq, dhe
hipotalamusi i tyre merr më
tepër informacione se
dikur," spekulon prof. dr.
Stefan Schlatt, "ose pelenat
(pampersat) kanë qenë
shumë të ngushta dhe kanë

prodhuar shumë nxehtësi."
"Ndoshta ilaçe të tilla si as-
pirina apo paracetamoli
mund të ketë efekt negativ
ndaj qelizave mashkullore.
Por gjithashtu ndoshta
edhe telefonët celularë
ndikojë tek organet mash-
kullore. Por mund të jenë
edhe të gjithë faktorët së
bashku, këtë nuk e dimë",
thotë prof. dr. Schlatt.
Megjithatë ajo që është e
njohur, është se pirja e du-
hanit nuk bën mirë për sper-

mën. Prof. Dr. Artur Mayer-
hofer, nga Universiteti
Ludëig Maximilians në
Mynih, thotë se e merr
shumë seriozisht studimin

për rënien e numrit të
spermatozoidëve, sepse tek
meshkujt në vendet e zhvil-
luara perëndimore vihet re
një shtim i sëmundjeve tek
organet gjenitale, si kan-
ceri i testikujve, apo anom-
ali të tjerave të herdheve.
Ai thotë se gjendrat që
prodhojnë spermatozoidët
janë tepër të ndjeshme dhe
kushtet dhe stili i jetesës
ndikon ndaj tyre.  Problemi
më i madh femrat

Për një gjë të paktën
meshkujt mund të jenë të
qetë në egon e tyre. Prob-
lemi më i madh në vendet
perëndimore, thonë ek-
spertët e mjekësisë
riprodhuese,  nuk është in-
fertiliteti mashkullor.
Mjekët thonë se më shumë
shqetësim përbëjnë për ta
gratë që duan të lindin fëm-
ijë gjithnjë e më vonë.

Po ashtu në studimin për
rënien e spermatozoidëve
nuk qe trajtuar një çështje
e rëndësishme: sa të shpejtë
dhe aktivë ishin spermatozo-
idët. Sepse i rëndësishëm
nuk është vetëm numri i
spermatozoidëve në spermë,
por që në fund të fundit
njëri prej tyre të arrijë të
depërtojë vezën.
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Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave
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SUDOK Përgjigje e sudokut të numrit të kaluar
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KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

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

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

- Ne nuk jetojmë, thjesht shpresojmë të jetojmë,
duke pritur gjithnjë lumturinë në të ardhmen,
ndaj është e pashmangshme që s’do të jemi
asnjëherë të lumtur. (Blez Paskal)

- Një njeri s’mund të ndihet realisht mirë, në rast
se nuk aprovon vetveten. (Mark Tuein)

- Mosbesimi është sakica mbi drurin e dashurisë.
Nuk e di cili është çelësi i suksesit, por çelësi i
dështimit është të mundohesh të kënaqësh
çdokënd.

- Më jepni një maskë dhe do t’ju them të vërtetën.
Oscar Wilde

- “Fjalët e mira janë të shkurtëra
dhe të lehta për t’u thënë, por
jehona e tyre është vërtetë e
pafundme”

Nënë Tereza

- Ka diferencë të madhe midis
pëlqimit dhe dashurisë.. Nëse të
pëlqen një lule e këput
menjëherë, ndërsa kur e do e
'ujit' dhe përkujdesesh për të
gjithmonë..

Populli

- Fëmijet gjejnë gjithçkanë në
asgjë, kurse të rriturit asgjenë në
gjithçka!

(Giacomo Leopardi)

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

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

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

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

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

VERTIKAL

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

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