
TOKAT E ZENA PA LEJE,
FORMULARI PER KOMPENSIM

(Në foto) Formulari për kompensimin e ndërtimeve pa leje. Foto ilustruese
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LIBRI I BORIÇIT

“Begsat”, kush 
ka studiuar aty 

në vitet 1982-1987, 
lista e plotë

Ndryshimet do të aplikohen pas 1 shtatorit

4-10 mijë lekë të rinj, ja materialet që 4-10 mijë lekë të rinj, ja materialet që 
merrni për pesë ditë nga dita e aplikimitmerrni për pesë ditë nga dita e aplikimit

Dokumentet për 
pronat në Arkiv,
çfarë duhet për 

procedurë të shpejtë

Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave ka bërë publike dje 
tarifat dhe afatet e reja për marrjen e dokumenteve 

pranë saj. Përmes një deklarate, koordinatorja e të Dre-
jtës për Informim pranë AQSH-së, Elsa Saka tha se “pas 
revolucionit në shërbimin e dokumenteve...

 

 

DYSHIMI

MASAT
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KURTHI

Tentoi të bënte seks 
me 2 të mitura

në Britani, kapet 
mat shqiptari

Hyri në lumë për
të shpëtuar 2

mbesat, mbytet 
55-vjeçarja

Raporti i DASH: 
Terrorizmi iranian 

ka mbërritur
në Shqipëri

Nga FATMIRA NIKOLLI

Kryeredaktor: Erl MURATI
Zv/kryeredaktor: Rezarta DELISULA    
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Zgjedhjet në Shqipëri nuk sollën 
ndonjë rezultat të papandehur. Të 

gjithë ata që e përcjellin me vëmendje 
politikën e Tiranës e dinin këtë gjë, 
madje pa pasur...

Nga ARBËR ZAIMI 
Opinioni

 Ditësi

AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE: JA DOKUMENTET QE DUHET TE DOREZONI

Vijon në faqen 21

Ku po shkon 
PD-ja? 

Në faqen 9

Në faqen 4

të gjithë sallën e Pallatit të 
Kongreseve. Por duket se 
ky emocion do të përsëritet. 
Burime nga “Gazeta Shqip-
tare” kanë mundur të mëso-
jnë se Shkëlzen Dolli do të 
rikthehet edhe njëherë në 
Tiranë, së bashku me Filar-
moninë e Vjenës...

EKSKLUZIVE/ Koncerti madhështor do të mbahet në sheshin “Skënderbej”

Shkëlzen Dolli dhe Filarmonia, koncert në Tiranë
Kur Hasan Jero e 

Enver Hoxha luanin 
letra në “Rue

 Monsieur le Prince”
Në faqet 18-19

KUJTIMET

Të gjithë e kujtojmë ende 
mbrëmjen e 2 janarit, 

ku violinist i mirënjohur 
Shkëlzen Dolli solli në Ti-
ranë Filarmoninë e Vjenës. 
Me plis në kokë dhe me një 
teke raki, Dolli i entuziazmoi 

Artisti me famë botërore, më 23 shtator në kryeqytet

Për të përfituar paratë duhet plotësuar kërkesa-tip, që i vihet në 
dispozicion përfituesit nga grupi i punës pranë ATP-së. Ja modeli

Në faqen 6

Jo thjesht meqë është verë, por edhe 
ngaqë është verë, ka nisur një debat 

i ndezur për mungesën e gjatë të kryet-
arit të shkrirë të Partisë Demokratike 
në qëndrime publike...

Nga ASTRIT PATOZI 

Nuk është me të thënë, 
është me të dhënë... 

Suplement

Opinioni
 Ditësi

Vijon në faqet 20-21

Nga ENIDA HIMAJ
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KRYEMINISTRI
DEGJESAT

Kryeministri publikon ankesat: Shpërblimet e fundvitit t'u jepen edhe të papunëve

Raporti i Ramës për Durrësin: Qeveria
të rrisë pensionet nën 20.000 lekë

Qytetarët kërkojnë shmangien e nepotizmit në administratë

Kryeministri Edi
Rama publikoi dje
pasdite, përm-

bledhjen e shqetësimeve të
banorëve të Durrësit, pas
dëgjesave që u bënë për gati
një muaj në këtë qark. Nga
profili i tij në "Facebook",
kreu i qeverisë ftoi durrsakët
të japin sugjerimet e tyre për
gjërat që mungojnë në këtë
raport e që mund të shërbejnë
në zgjidhjen e problemeve të
tyre. Kryeministri Rama shk-
roi se ndër problematikat
kryesore të shprehura nga
qytetarët, veçohen kanaliz-
imet (24 herë), mungesa e in-
vestimeve publike (21 herë),
mungesa e ujit të pijshëm (18
herë), infrastruktura rrugore
(18 herë), problemet me
pronësinë e tokës (11 herë),
arsimi (10 herë), probleme me
punësimin (10 herë), energjia
elektrike (10 herë) dhe politiz-
imi/keqadministrimi i institu-
cioneve publike (9 herë). Nga
23 dëgjesa publike të zhvillu-
ara në këtë qark, stafi i kreut
të qeverisë mblodhi 131 rapor-
time të banorëve, të cilave, në
kuadër të iniciativës "bash-
këqeverisja me qytetarët", do
t'u bashkohen edhe ato që do
të dërgohen në zyrën e
posaçme që do të krijohet me
krijimin e qeverisë së re në
shtator.

Në qarkun e Durrësit, ku
Partia Socialiste arriti të mar-
rë thuajse 7 mijë vota më
shumë se në vitin 2013, u dorë-
zuan nga qytetarët ankesa për
zgjidhjen e 49 problemeve të
ndryshme që u takojnë të 3
bashkive: Durrës, Shijak dhe
Krujë. Dy nga problemet që
shqetësojnë banorët e Sh-
kozetit dhe banorët e lagjes 18
në Durrës është mungesa e
transportit publik në orët e
vona dhe të shtohen stacionet
e autobusëve urbanë. Ndërsa,
dy çështje që nuk kanë dalë
gjatë dëgjesave në Lezhë apo
në Dibër e Shkodër kanë qenë
shmangia e nepotizmit në
punësimet në administratën
shtetërore si dhe mungesa e
një shërbimi cilësor dhe në
kohë në administratë. Për
durrsakët mbetet ende i
pazgjidhur problemi i legaliz-

imeve të pronave. Banorët e
Shijakut kanë kërkuar
ndërtimin e një spitali. Qever-
ia t'i japë prioritet rritjes së

pensioneve të ulëta nën 20.000
lekë, është një tjetër kërkesë e
durrsakëve, veçanërisht ban-
orëve të Katundit të Ri. Ban-

TË DËNUARIT
Përpos shërbimeve të
mësipërme, "e-
Albania" do të sjellë
në dispozicion të të
dënuarve aktualë apo
atyre që e kanë kryer
dënimin si dhe të
afërmve të tyre,
mundësinë e marrjes
së vërtetimit për
hyrje-daljet nga vendi
i dënimit apo të
periudhës së burgut,
shërbime këto të
ofruara nga Drejtoria e
Përgjithshme e
Burgjeve.

Darina Tanushi

orët e lagjes 18 kërkojnë që
shpërblimet e fundvitit t'u
jepen edhe të papunëve dhe jo
vetëm pensionistëve.

Nëse do t'ju duhet të mer
rni online një certi-

fikatë lindjeje apo martese
(nga akti), kjo do të jetë e
mundur shumë shpejt në
portalin "e-Albania".
Përmes projektit "Shtimi i
209 shërbimeve të reja elek-
tronike për 18 institucione",
të ndërmarrë nga AKSHI,
Drejtoria e Përgjithshme e
Gjendjes Civile, duke parë
edhe fluksin e lartë të kërke-
save për marrjen e këtyre
lloj certifikatave, përmes dy
shërbimeve specifike do t'u
vërë në dispozicion qyteta-
rëve mundësinë e sh-
karkimit, shoqëruar me
vulë dixhitale, bën të ditur
"Scan Tv". Shërbimi elek-
tronik 'Certifikatë lindje
(nga akti)' u mundëson
qytetarëve të marrin në
moment dokumentin, i cili
së shpejti do të jetë i vlef-
shëm edhe ligjërisht në sajë
të vulës dixhitale. Me anë të
shërbimit, qytetarët mund

të shohin dhe të verifikojnë
të dhënat e aktit të lindjes për
pjesëtarët e familjes, të lindur
pas vitit 2008. Procedura ësh-
të mjaft e thjeshtë; mjafton që
përdoruesi i regjistruar në
portal të zgjedhë shërbimin e
dedikuar, të klikojë butonin
"përdor", dhe më pas të
zgjedhë familjarin për të cil-
in kërkohet të merret certi-
fikata e lindjes. Pas kësaj, për-
doruesit do t'i shfaqet hapi i
radhës "Vazhdo aplikimin",
dhe më pas të shkarkojë cer-

tifikatën. E gjitha kjo, në
moment, pa vonesa, falë
ndërveprimit në sinkron të
Drejtorisë së Gjendjes Civile,
nëpërmjet Regjistrit Elek-
tronik. E njëjta procedurë
do të ndiqet edhe për të mar-
rë një 'Certifikatë martese
(nga akti)', nëse ligjërisht
martesa është kryer pas
vitit 2008. Certifikata mund
të shkarkohet në moment,
nga një prej bashkëshort-
ëve, kur dhe ku ata të duan
dhe menjëherë në dorë do të
kenë certifikatën e martesës,
me vlerë ligjore, pa pasur
nevojë që të shkojnë pranë
institucionit fizikisht. Një
tjetër shërbim që do të ofro-
het nga ky institucion është
edhe 'Certifikatë vdekje (nga
akti)'. Për qytetarët e intere-
suar, që kërkojnë të marrin
certifikatën e vdekjes për
familjarin e tyre, ky shërbim
ofrohet vetëm nëse ndarja
nga jeta ka ndodhur pas
vitit 2008.

Vasili: E ardhmja ekonomike
e Shqipërisë, e rrezikuar

Kryetari i Grupit Parlamentar të LSI-së, Petrit Va
sili komentoi dje, raportin e fundit të "Moody's",

gjigantit botëror të vlerësimit financiar, i cili sipas tij,
paralajmëron rënien e madhe të investimeve të huaja
në Shqipëri. Sipas Vasilit, "në fakt kjo gjë ka filluar
rritjen e pashmangshme e të madhe të inflacionit
dhe një gjendje të trazuar të financave dhe ekono-
misë së vendit në katër vjetët që vijnë. Këto
shqetësime janë madhore dhe me pasoja shumë të
rrezikshme për stabilitetin e vendit dhe të ekono-
misë, me pasoja që do të përplasen mbi qytetarët".
"Shkollëpaktit kryeministrit tonë nuk i krijon
shqetësim kjo, sepse nuk kupton asgjë nga ekono-
mia me aq shkollë sa ka, vizioni i shkon deri një
ditë më pas dhe asnjë orë më shumë, interesin e
vet ka rëndësi ta ketë në rregull dhe në çdo rast
dihet që do ikë dhe do ua lërë fatkeqësinë pas sh-
qiptarëve. Ndaj nuk flet asgjë kryeministri ynë për
të ardhmen ekonomike të Shqipërisë, që është
shumë e rrezikuar", - theksoi Vasili. "Nuk flet:
ç'projekte të huaja do të vijnë në Shqipëri, ç'masa
duhen marrë që Shqipëria të jetë atraktive për të
huajt, ç'hapësira fiskale, administrative, ligjore du-
hen për të ndryshuar këtë moçal demotivues për in-
vestimet e huaja. Por edhe 'Moody's' kujt i flet, me kë
lodhet? Shkollëpaktit kryeministër s'ia ndjen hiç, të
tijat... në rregull i ka", - e mbylli komentin e tij, Vasili.

Të lindurit e ‘të vdekurit’ pas vitit 2008 do të kenë akses

Tre lloje certifikatash të Gjendjes
Civile, së shpejti do të merren online Kreu i grupit të LSI komenton "Moody's"

Postimi në “FB” i kryeministrit Edi Rama

Kryetari i Grupit Parlamentar
të LSI-së, Petrit Vasili

Kryeministri Edi Rama gajtë
dëgjesave në Durrës
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Dosja e plotë, PD-ja finalizon dy raportet për zgjedhjet e 25 qershorit

Provat e shitblerjes së votës, PD
skedon emrat e pushtetarëve

Materialet që faktojnë akuzat drejt OSBE-së e prokurorisë

konk-rete që sipas tyre fak-
tojnë akuzat. Rastet e denon-
cuara mesë shumti dhe që gje-
jnë vend në raport janë usht-
rimi i dhunës dhe presionit
ndaj votuesve, presioni apo
shitblerja e votave, apo edhe
raste konkrete të denonc-
uara publikisht nga kryetari
i Partisë Demokratike, Lul-
zim Basha, si për shembull
akuza publike se janë dhënë
200 mijë lekë për çdo pjesëtar
familjeje për të mos dalë në
votime apo dhe raste të tjera

si ai i pretenduar në Kavajë,
ku 40 vota janë blerë 100 mijë
euro. Ndërkohë, pranë
OSBE-së dhe institucioneve
të tjera ndërkombëtare, do të
dorëzohet edhe raporti i min-
istrave teknikë, që aktual-
isht po përpunohet nga zëv-
endëskryeministrja Ledina
Mandia. Raporti i ministrave
teknikë pasqyron fakte të
mbledhura për përdorimin e
administratës publike, përf-
shirjen e drejtorëve apo
vënien në funksion të fush-

atës elektorale dhe de-
formimit të votës së qyteta-
rëve asetet e shtetit. Raportet
e PD-së do t'u dorëzohen edhe
prokurorisë për hetim.
Hartimi i këtij raporti po
mban ende në detyrë minis-
trat dhe zëvendëskrye-minis-
trin teknik, të cilët morën
postet në qeverinë "Rama"
pas marrëveshjes së majit.
Pas humbjes së zgjedhjeve,
Lulzim Basha denoncoi se
vota e qytetarëve në 25 qer-
shor është devijuar nga

Partia Demokratike ka
gati dosjen e ma
nipulimit të zgjedhje-

ve të 26 qershorit. Demokra-
tët mblodhën fakte dhe ma-
teriale konkrete për të
vërtetuar akuzat e shitbler-
jes së votave në mbarë ven-
din nga zyrtarë dhe politi-
kanë të majtë, që gjatë fush-
atës elektorale për zgjedhjet
parlamentare ofruan para
për blerjen e votave. Kreu i
opozitës, Lulzim Basha cak-
toi një grup të posaçëm pune
për mbledhjen e pro-vave të
manipulimit, ndërkohë që e
këto materiale mësohet se
janë finalizuar përmes dy
raporteve që do t'i dorëzohen
OSBE-së dhe institucioneve
të tjera ndër-kombëtarë për
parregullsitë e pretenduara
në procesin zgjedhor të 25
qershorit. Raporti i parë ka
detajuar fakte dhe prova për
manipulimin sipas tyre të
zgjedhjeve, të cilat janë
mbledhura nga kandidatët
për deputetë. Ndërsa, rapor-
ti i dytë është ai i ministrave
teknikë, i cili fokusohet në
pasqyrimin e përdorimit të
administratës shtetërore dhe
aseteve publike në fushatë
elektorale apo për të devijuar
vullnetin e qytetarëve. Për
këta të fundit pak ditë më
parë, z.Basha tha se do të
dorëhiqen sapo të kenë gati
raportet. Ky është raporti i
parë në të cilin pasqyrohen
denoncimet e kandidatëve
për deputetë dhe provat e
mbledhura në fushatë elek-
torale, në ditën e votimit, por
edhe gjatë procesit të
numërimit votave. Në Parti-
në Demokratike, është ngri-
tur një grup punë që po

mbledh të dhënat, që sipas
tyre faktojnë se në 25 qershor
është aktivizuar një me-
kanizëm i gjerë në të gjithë
vendin për manipulimin dhe
tjetërsimin e votave të qyte-
tarëve. Raporti do të jetë i
hollësishëm, ndërsa në të do
të listohen emra konkretë të
zyrtarëve, politikanëve apo
çdo individi, që sipas kandi-
datëve të Partisë Demokra-
tike janë investuar në ma-
nipulimin e zgjedhjeve si dhe
do të depozitohen materiale

Valentina Madani

mazhoranca aktuale përmes
përdorimit të bandave krim-
inale dhe blerjes së votës me
para të drogës dhe korrup-
sionit. Me datën 27 qershor,
vetëm një ditë pas humbjes
së zgjedhjeve, z.Basha dek-
laroi: "Me gjithë përpjekjet që
unë dhe PD bëmë, me dekrim-
inalizimin me denoncimin
për drogën, sërish krimi dhe
paraja e pistë nuk u ndal. Bler-
ja e votës nuk u ndal. Kjo ish-
te një garë e pabarabartë, por
sigurisht një garë që unë nuk
kam asnjëherë ndërmend të
konkurroj me të njëjtat mjete.
Ajo është një triumf i
paligjshmërisë. Unë dhe PD
morëm një rezultat zhgënjyes,
pro pavarësisht presionit të
parasë, mbi 450 mijë shqiptarë
refuzuan. Qindra mijëra sh-
qiptarë që refuzuan të shiten
janë frymëzim për mua, që të
mos e ndalim projektin tonë.
Është qartë si drita e diellit se
droga krimi kanë vetëm një
pengesë dhe unë dhe PSD së
bashku me qytetarët nuk
jepemi. Kjo është një luftë për
jetë a vdekje. Një luftë që do ta
vazhdojmë deri në fitore. Nuk
fus në një thes socialistët e
ndershëm, por në fakt ata janë
të mashtruar, pse mandatet
nuk kanë dalë prej tyre, por
prej bandave".

Aktiviteti parlamentar, opozitë me model gjerman

Deputetët e PD dhe CDU,
shkëmbim eksperiencash

Partia Demokratike po
përgatitet për një

opozitë të fortë dhe cilë-
sore dhe për këtë, kryetari
Lulzim Basha ka kërkuar
mbështetjen e gjermanëve
për të përfituar nga ekspe-
riencat më të mira të tyre
parlamentare. Burimet i
thanë "Ora News", se me
kërkesë të Bashës, fonda-
cioni "Konrad Adenaur"
ka organizuar në mesin e
muajt tetor një takim mes
një grupi deputetësh të
Partisë Demokratike të
përbërë kryesisht nga ata
që ulen për herë të parë në
karrigen e deputeti dhe
një grupi deputetësh të
CDU-së gjermane. Po të
njëjtat burime theksuan
se takimi do të zhvillohet
në qytetin e Komos, nga
data 16-19 tetor, ndërsa dis-
kutimet dhe shkëmbimi i
eksperiencave do të foku-
sohen kryesisht mbi çësh-
tjet parlamentare apo në
procesin e bërjes së ligjeve
dhe diskutimeve të tyre në
komisione. Gjithashtu,
pritet që pjesë e diskuti-
meve dhe ndarjes së eks-

periencave të jenë edhe refor-
mat që pritet të ndërmerren
në sesionin e ri parlamentar
dhe që rrjedhin nga mar-
rëveshja Rama-Basha, duke
nisur me reformën zgjed-
hore, e fokusuar te votimi
dhe numërimi elektronik
apo nisma tjetër për komi-
sionet hetimore, e cila synon
t'i bëjë ato bashkëpunuese
mes PAK dhe Prokurorisë së

Posaçme për luftën kundër
korrupsionit. Ndërkohë më
herët, në mesin e muajit sh-
tator në Tiranë do të vijë
këshilltari për politikën e
jashtme në qeverinë gjer-
mane, Hans Sfalenski, i cili
do të takohet me grupin par-
lamentar të PD dhe do ndajë
me ta eksperiencën politike.
Fondacioni "Konrad Aden-
aur" ka mbështetur në vazh-

dimësi projektet e Partisë
Demokratike, ndërsa edhe
në 4 vitet e shkuara në
opozitë periodikisht ka tra-
jnuar dhe ka shkëmbyer
eksperienca me deputetë të
grupit parlamentar, me
drejtues të strukturave të
forumit rinor, por edhe me
drejtuesit e departament-
eve apo sekretariateve në
Partinë Demokratike.

SALI BERISHA
Ish-kryeministri Sali Berisha
publikoi dje mesazhin e një
pushuesi që ndodhet në Sarandë
për pushime që denoncon
gjendjen skandaloze dhe
mungesën e ujit të pijshëm.
Berisha shprehet se pushuesi
denoncon si mashtruese
kryetaren e Bashkisë.Selia e PD-së

Ish-kryeministri Sali
Berisha publikoi dje

mesazhin e një
pushuesi që ndodhet

në Sarandë për
pushime, që denoncon
gjendjen skandaloze

dhe mungesën e ujit të
pijshëm. Berisha

shprehet se pushuesi
denoncon si

mashtruese kryetaren
e bashkisë.

EMRAT

Foto ilustruese
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NJOFTIMI
"FSHF-ja ka informuar ministrinë se mbetet në kontakt
me përfaqësuesin ligjor të z. Morina në Dubrovnik, duke
lehtësuar për të, materiale që mund të nevojiten për
procesin eventualisht. Përfaqësuesi ligjor na ka njohur
përveçse me materialet e mbrojtjes, edhe me faktin se z.
Morina ka aplikuar për azil në Kroaci, një procedurë kjo
që drejtohet nga Ministria e Brendshme e vendit dalmat.



Federata Shqiptare e Fu
tbollit i dorëzoi dje,

Ministrisë së Drejtësisë një
raport mbi vendimin e
gjykatës sportive CAS, për
ndeshjen e ndërprerë Ser-
bi-Shqipëri të 14 tetorit 2014
në Beograd. Ky raport ësh-
të dërguar në kuadër të
përpjekjeve për të ndaluar
ekstradimin e Ismail
Morinës, i njohur edhe si
"Ballist" Morina, nga Kroa-
cia drejt Serbisë. Në këtë
vendim, ku Shqipëria fitoi
tri pikët në tavolinë, gjyka-
ta sportive ka përmendur
koret raciste si dhe
dhunën e paprecedentë fiz-
ike që tifozët dhe personeli
i stadiumit kanë ushtruar
ndaj lojtarëve dhe stafit
teknik të Kombëtares Sh-
qiptare. Këto detaje, së
bashku me videon për-
katëse, pritet të bëhen

FSHF i dorëzoi Ministrisë së Drejtësisë raportin e vendimit të CAS

Tirana bën gati dosjen e mbrojtjes
së Ballist Morinës për në Zagreb

pjesë e relacionit që minis-
tri i Drejtësisë, Gazment
Bardhi shumë shpejt do t'i
dërgojë homologut kroat
për të bindur qeverinë në
Zagreb që të mos e lejojë ek-
stradimin e Morinës drejt

Serbisë, siç ka vendosur
Gjykata e Dubrovnikut. Në
njoftim thuhet: "Nga argu-
mentet e këtij vendimi, rezu-
lton se incidenti i dronit,
përbën një 'gjë të gjykuar'
nga drejtësia sportive, kjo

pasi CAS e ka klasifikuar si
një shkelje të natyrës ad-
ministrative dhe jo penale".
Po ashtu në njoftim thuhet
se: "FSHF-ja ka informuar
ministrinë se mbetet në kon-
takt me përfaqësuesin ligjor
të z. Morina në Dubrovnik,
duke lehtësuar për të, mate-
riale që mund të nevojiten
për procesin eventualisht.
Përfaqësuesi ligjor na ka njo-
hur përveçse me materialet
e mbrojtjes, edhe me faktin
se z. Morina ka aplikuar për
azil në Kroaci, një procedurë
kjo që drejtohet nga Minis-

tria e Brendshme e vendit
dalmat. Një përfaqësues i
Federatës e ka takuar 'Bal-
listin' në ambientet e
paraburgimit në Dubrovnik,
ku ndonëse gëzonte shëndet
të mirë dhe i garantoheshin
të drejtat themelore nga au-
toritetet kroate, nuk mund
të fshihej shqetësimi i tij për

një ekstradim të mundshëm
në Serbi, ku shëndeti dhe jeta
e tij do të ishin në rrezik. Me
besimin se këto informa-
cione do t'u shërbejnë sa-
dopak autoriteteve për
zgjidhjen me sukses të çësh-
tjes, FSHF-ja mbetet në dis-
pozicion për çdo kontribut
dhe bashkëpunim".

Raporti i Departame-
ntit Amerikan të Shte-
tit për terrorizmin

në vitin 2016, vëren se terror-
izmi iranian ka mbërritur
në Shqipëri. Irani është për-
pjekur të infiltrohet në vend
përmes organizatave kul-
turore dhe bamirëse, teksa
Shqipëria konsiderohet si
pikëmbështetje në kontinen-
tin europian. Raporti i
DASH vlerëson se mbarë
komuniteti ndërkombëtar
duhet të tregohet vigjilent
ndaj këtij kërcënimi. Sipas
"Iran News Update", në
raport përmendet rritja e
pranisë së Iranit në Evropë,
përparimin në Ballkan, në
Bosnjë dhe Kosovë, por edhe
në Shqipëri. "Shqipëria
duket të jetë një vend tjetër
ballkanik që Irani ka
shënjestruar. Reza Shafa,
një ekspert iranian, e ka
quajtur atë 'një pikëmbësh-
tetje në kontinentin evropi-
an'. Ashtu si në Bosnjë, Ira-
ni ka tentuar të infiltrohet
në Shqipëri duke krijuar 'or-
ganizata Bamirëse' dhe 'or-
ganizata kulturore', që shër-
bejnë si organizata të fsheh-
ta për Trupat e Gardës Rev-
olucionare Islamike dhe
Ministrinë e Inteligjencës.
Qeveria dhe Parlamenti i Sh-
qipërisë ishin në një mar-
rëveshje unanime për të
lejuar një numër të madh të
anëtarëve të grupit opozitar
iranian të opozitës, MEK, që
të vendoseshin në Shqipëri
vitin e kaluar", shkruan
"Iran News Update" në ar-
tikullin e publikuar ditën e
djeshme. Më tej, raporti
thekson se Irani ka vijuar
aktivitetin terrorist, duke
rritur mbështetjen për
Hezbollahun, grupet pales-
tineze terroriste në Gaza
dhe grupimet e ndryshme në

Raporti 2016, "Qeveria e parlamenti arritën marrëveshje për të lejuar opozitën MEK të Iranit në vend"

DASH: Terrorizmi iranian ka mbërritur në Shqipëri
"Ka tentuar të infiltrohet duke krijuar 'organizata bamirëse'"

MASAT
Komuniteti
ndërkombëtar do të
duhet të tregohet
vigjilent e t'u
bashkohet
sanksioneve
amerikane ndaj
Trupave të Gardës
Revolucionare
Islamike, për të
mos lejuar fuqizimin
e mëtejshëm të
tyre. Ndërkohë, në
raportin e publikuar
për Shqipërinë,
vlerësohet se vendi
ynë është aleat në
luftën kundër
terrorizmit.

Siri, Irak e mbarë Lindjen e
Mesme. Sa i përket pranisë
në Europë, Departamenti
Amerikan i Shtetit vlerëson
se shumë aktivitete mbeten
ende të pazgjidhura. Por,
pavarësisht përpjekjeve,
terrorizmi iranian nuk po
gjen mbështetje në populls-
inë e përgjithshme të ven-
dit tonë. Qeveria shqiptare
dhe parlamenti arritën një
marrëveshje unanime për
të lejuar një numër të
madh të anëtarëve të
grupit opozitar demokra-
tik MEK të Iranit, të ven-
doseshin në vendin tonë
vitin e kaluar. Sakaq, ko-
muniteti ndërkombëtar do
të duhet të tregohet vigjilent
e t'u bashkohet sanksioneve
amerikane ndaj Trupave të
Gardës Revolucionare Is-
lamike, për të mos lejuar fu-
qizimin e mëtejshëm të tyre.
Ndërkohë, në raportin e
publikuar për Shqipërinë,
vlerësohet se vendi ynë ësh-
të aleat në luftën kundër ter-

rorizmit, duke nënvizuar se
korrupsioni është pengesë
për zbatimin e ligjit. Rapor-
ti vjetor i vendeve mbi ter-
rorizmin për vitin 2016 thek-
son kërcënimin që terror-
izmi ndërkombëtar u bën
stabilitetit dhe sigurisë në
botë. Raporti gjithashtu
jep informacion mbi atë që
Shtetet e Bashkuara dhe
partnerët e saj po bëjnë për
të luftuar terrorizmin. Sa
i përket Shqipërisë, rapor-
ti shkruan se vendi ynë
gjatë vitit 2016 ishte një
përkrahës i  madh në
luftën kundër terrorizmit
dhe ka vijuar të marrë
pjesë në koalicionin për të

mposhtur ISIS-in.  Sh-
qipëria, sipas raportit, ka
qenë një donator i rëndë-
sishëm i armëve dhe muni-
cioneve. Në raportin e pub-
likuar disa ditë më parë
për mendet episodi i
ndeshjes së futbollit Sh-
qipëri-Izrael, ku u arrestu-
an 4 persona të dyshuar se
do të kryenin një akt ter-
rorist. Në sajë të opera-
cionit policor u shmang
edhe sulmi në Shkodër në 12
nëntor. Të arrestuarit u
akuzuan se kanë mbështe-
tur financiarisht ISIS, duke
edhe rekrutuar njerëz për
shtetin Islamik si dhe duke
përhapur gjuhën e urrejtjes.



Zgjidhja: Shqiptarët po ikin
për shkak të keqqeverisjes

Partia Zgjidhja, e drejtuar nga Koço Kokëdhima, u shpreh
dje në një deklaratë për mediat se kasta aktuale poli-

tike është e korruptuar dhe se ajo duhet të shporret. Në
këtë deklaratë Zgjidhja sjell në vëmendje eksodin e madh
të shqiptarëve, duke theksuar se shqiptarët po ikin për
shkak të keqqeverisjes, që vihet re çdo ditë e më shumë.
"Prej disa kohësh, Policia e Shtetit po bllokon në kufi
dhe në aeroport shtetasit shqiptarë që duan të shkojnë
në vendet e Traktatit të Shengenit. Atyre iu kërkohen
dokumente të personave pritës, biletat e kthimit, mjete
të mjaftueshme monetare për ditët e qëndrimit etj., etj.
Dhjetëra persona janë kthyer mbrapsht nga autorite-
tet policore shqiptare duke u vlerësuar si qytetarë që
duan të ikin për të mos u kthyer më. Zgjidhja e refuzon
këtë politikë që po ndjek qeveria me shtetasit tanë në
përpjekjet e saj të dëshpëruara që të bllokojë e mbulojë
eksodin tragjik me mjete e metoda policore. Kryemi-
nistri nuk angazhohet seriozisht për të trajtuar prob-
lemin, qoftë edhe një herë të vetme, me ndershmëri e
kompetencë. Ai dhe qeverisja e tij janë shkaku i këtij
eksodi", shprehet Kokëdhima. "Zgjidhja e ka të qartë
se qeveria do të dështojë, siç dështuan të bllokonin ek-
sodin në mënyra të ngjashme qeveritë në fillimvitet
'90", thuhet në deklaratë.

Ballist Morina

SHPALLJE ANKANDI
Shoqëria përmbarimore “Corrector” shpk, zhvillon ankandin e III-të, për shitjen e pasurisë së
paluajtshme,

-Apartament me sip.56 m², ZK.8594 me Nr.pasurie 1/115+1-8 Vol 3 Fq.31, e regjistruar në ZVRPP
Shkodër;

Cmimi i ankandit të tretë është EUR 12,096 (dymbëdhjetë mijë e nëntëdhjetë e gjashtë euro)

Ankandi zhvillohet dt. 18/08/2017, ora 16.00 në adresën, Rruga “Kavajes”, Ndertesa 27, Hyrja 1, Kati
i  III –te, Tiranë,.

Kontakt: cel. 0684000061, ose në adresën e email: armels.lole@nchb.al

SHPALLJE ANKANDI
Shoqëria përmbarimore “Corrector” shpk, zhvillon ankandin e I-rë, për shitjen e pasurisë së
paluajtshme,

-  Truall + Ndërtesë me sipërfaqe 116.2 m², nga e cila ndërtese me sipërfaqe 55 m²,  ndodhur ne
Zonën Kadastrale 8562, Nr.Pasurie 2/966, Vol.31, Fq.105, e regjistruar në Zyrën Vendore të Regjistrimit
të Pasurive të Paluajtshme Korçë;

Cmimi i ankandit të parë është EUR 72,000 (shtatëdhjetë e dy mijë euro).
Ankandi zhvillohet dt. 18/08/2017, ora 16.00 në adresën, Rruga “Kavajes”, Ndertesa 27, Hyrja 1, Kati
i  III –te, Tiranë,.

Kontakt: cel. 0684000061, ose në adresën e email: armels.lole@nchb.al.
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Abuzuan me pronat, KLSH kallëzon në prokurori 4 punonjës të Prefekturës së Lezhës

Dhanë tapi me 7501-shin,
në prokurori 4 persona

Në 46 raste kanë dhënë certifikatë pronësie në kundërshtim me ligjin

Rikonstruksioni i shkollave në Tiranë

Veliaj: Do ndërtojmë 20 shkolla,
fund mësimdhënies me dy turne

Çmimet e ushqimeve dominuan inflacionin e korrikut

Raporti i INSTAT: Inflacioni zbriti në 2%

Kontrolli i Lartë i Sh
tetit ka çuar për nd
jekje penale 4 punon-

jës të Prefekturës së Lezhë,
pasi dyshohet se kanë dhënë
tapi sipas ligjit 7501, por në
shkelje të rregullave. Bu-
rimet zyrtare të KLSH-së,
bënë të ditur dje se për sh-
keljet e gjetura ka kryer
pranë Prokurorisë së Rre-
thit Gjyqësor Lezhë, kallë-
zimin penal ndaj B.Z. dhe
A.P., me detyrë ish-drejtorë
të Komisionit Vendor dhe
R.N. e E.G. me detyrë ish-
specialistë në Komisionin
Vendor, për konsumimin e
elementeve të figurës së
veprave penale të "Shpër-
dorimit të detyrës",
parashikuar nga neni 248 i
Kodit Penal.
RAPORTI

KLSH njoftoi se gjatë au-
ditimit u konstatuan shkel-
je dhe parregullsi të dis-
pozitave ligjore në fuqi në
fushën e trajtimit të vlefsh-
mërisë dhe ligjshmërisë të
titujve të pronësisë mbi
tokën bujqësore (AMTP),
ndër të cilat më kryesoret
janë: Në 20 raste për sipër-
faqen 186842 m2 nuk kanë
kryer kallëzim penal në or-
ganet e drejtësisë, ndaj ko-
misioneve të ndarjes tokës
në fshat, që kanë tejkaluar
kompetencat ligjore, duke

ndarë tokë bujqësore më
shumë se norma për frymë,
me pasojë dëmtimin e
rëndë të interesave të sh-
tetit. Në 8 raste për sipër-
faqen 46046 m2 nuk kanë
liruar dhe nuk e kanë kalu-
ar në pronësi e posedim të
shtetit tokën bujqësore nga
personat, të cilët e përdor-
in në mënyrë të paligjshme.
Në 6 raste për sipërfaqen
119825 m2 të rikonfirmimit
të AMTP-së, edhe pse për-

fituesit nuk kanë qenë ban-
orë në ish-kooperativën
bujqësore me datë

01.08.1991, apo pa qenë
punonjës në ish-NB, më
datë 01.10.1992, duke mar-

rë vendime të pambësh-
tetura në prova dhe në ligj
dhe në tejkalim të kompe-
tencave ligjore, me pasojë
dëmtimin e interesave të
shtetit. Në 6 raste për sipër-
faqen 22362 m2, me zë ka-
dastral "PF", tokë e cila nuk
ka qenë objekt trajtimi nga
ligji nr. 7501, datë
19.07.1991 "Për tokën", nga
Komisioni Vendor nuk ësh-
të vepruar me kalimin në
pronësi e posedim të sh-

tetit të tokës nga personat,
të cilët e përdorin në
mënyrë të paligjshme. Në 9
raste për sipërfaqen 1750
m2, me zë kadastral "Tru-
all", tokë e cila nuk ka qenë
objekt trajtimi nga ligji për
tokën, nga Komisioni Ven-
dor nuk është vepruar me
kalimin në pronësi e
posedim të shtetit të tokës
nga personat, të cilët e për-
dorin në mënyrë të
paligjshme, mosushtrimi i
kontrolleve të drejtpërdrej-
ta, me nismën e vet, për
tokat bujqësore të ish-ndër-
marrjeve bujqësore dhe
zonat me përparësi zhvil-
limin e turizmit për qarkun
e Lezhës.
KALLËZIMI

Për këto shkelje dhe për
të tjera, KLSH ka kryer
pranë Prokurorisë së Rre-
thit Gjyqësor Lezhë, me sh-
kresën me nr. 259/22 datë
08.07.2017 kallëzim penal
ndaj B.Z. dhe A.P. me detyrë
ish-drejtorë të Komisionit
Vendor dhe  R.N. e E.G. me
detyrë ish-specialistë në Ko-
misionin Vendor, për kon-
sumimin e elementëve të fig-
urës së veprave penale të
"Shpërdorimit të detyrës",
parashikuar nga neni 248 i
Kodit Penal.

Rritja e përgjithshme e
çmimeve në muajin ko-

rrik shënoi 2%, por pesha e
çmimeve të ushqimeve në
këtë rritje ishte 1.71% rapor-
toi sot INSTAT. Më tej, çmi-
met e grupit "qira, ujë, lëndë
djegëse dhe energji" kanë
kontribuar me +0,22 pikë
përqindje në rritjen e infla-
cionit. Çmimet e grupit
"mallra dhe shërbime të
ndryshme" kanë kontribuar
me +0,17 pikë përqindje.
Çmimet e grupeve "pije alk-
oolike dhe duhan" dhe "shër-
bimi arsimor" kanë kon-
tribuar me +0,03 pikë për-
qindje secili. Çmimet e grupit
"transport" dhe "komuniki-
mi" kanë kontribuar me
+0,02 pikë përqindje secili.
Çmimet e grupeve "veshje
dhe këpucë" dhe "mobilie, pa-
jisje shtëpie dhe mirëm-
bajtje" kanë kontribuar me -
0,07 pikë përqindje secili.
Çmimet e grupit "argëtim e
kulturë" kanë kontribuar me
-0,03 pikë përqindje. Kraha-
suar me muajin korrik 2016,

rritja më e madhe e çmimeve
vërehet në grupin "ushqime
dhe pije joalkoolike" me 4,7%,
pasuar nga grupet "mallra dhe
shërbime të ndryshme" me
3,4%, "qira, ujë, lëndë djegëse
dhe energji" me 1,1%, "pije alk-
oolike dhe duhan" dhe "shërbi-
mi arsimor" me nga 0,7% secili,
"komunikimi" me 0,6%, "trans-
porti" me 0,4%, etj. Brenda
grupit të ushqimeve, çmimet
e nëngrupit "zarzavate përf-
shirë patatet" u rriten me
13,7%, pasuar nga nëngrupet
"fruta" me 11,2%, "peshk" me
4,3%, "qumësht, djathë e vezë"
me 4,1%, "sheqer, reçelna e ëm-
bëlsira" me 3,1%, etj. Nga ana
tjetër, çmimet e nëngrupit "va-

jra dhe yndyrna" u ulën me
3,0%. Ulja më e madhe vje-
tore e çmimeve vërehet në
grupin "veshje dhe këpucë"
me 1,7%, pasuar nga grupet
"argëtim dhe kulturë" dhe
"mobilie, pajisje shtëpie dhe
mirëmbajtje" me nga 0,1%
secili. Ndryshimi mujor i in-
deksit është -0,1%. Kraha-
suar me qershor 2017, ulja
më e madhe mujore e çmi-
meve vërehet në grupet
"argëtim dhe kulturë" me
0,9%, pasuar nga grupet
"mallra dhe shërbime të
tjera" me 0,4%, "ushqime dhe
pije joalkoolike" me 0,3%,
"pije alkoolike dhe duhan"
me 0 %.

Bashkia e Tiranës kra
has rikonstruksionit të

kopshteve dhe çerdheve,
ka ndërhyrë edhe në rreg-
ullimin e disa shkollave 9-
vjeçare. Gjatë inspektimit
të punimeve në sh-
kollën "Hoxha Tah-
sin", kreu i bash-
kisë, Erion Veliaj
tha se kjo shkollë në
shtator është gati
për të mirëpritur 1
mijë nxënës dhe ga-
rantoi se deri në
fund të mandatit do
të ndërtohen edhe
20 shkolla të tjera,
gjë e cila do t'i japë
fund zhvillimit të
mësimit me dy
turne. "Duke filluar
nga muaji shtator do të
hapim shkollat 'Hoxha
Tahsin', 'Betim Muço' në
Kombinat, 'Ardian Klosi'
te Bregu i Lumit dhe aktu-
alisht janë hedhur theme-
let e shkollës 'Kosova'. Be-
soj se vetëm kështu ecën

përpara Tirana. Sigurisht,
Roma nuk u ndërtua në një
ditë, as Tirana nuk ndërtohet
në një ditë, por parimi është
'çdo ditë një punë konkrete'.
Për sa kohë që vazhdojmë me

këtë ritëm, besoj se deri në
fund të këtij mandati do të
kemi mbaruar me 20 shkol-
lat dhe do të kemi për herë
të parë të hequr nga zhargo-
ni i diskutimit publik
mësimdhënien me dy
turne", tha Veliaj. Kryebash-

kiaku u bëri thirrje
prindërve të Njësisë Nr.2 që
të regjistrojnë fëmijët e tyre
në shkollën e re "Hoxha Tah-
sin", e cila do të ketë jo
vetëm mjedise më të mira
studimi dhe staf të
përzgjedhur, por njëkohë-
sisht edhe më pak nxënës
në klasa, duke rritur cilës-
inë e mësimdhënies. "Thir-
rja që kam për të gjithë
prindërit është që kemi një

hapësirë fantastike
për të bërë regjistri-
me në shkollën e re
"Hoxha Tahsin".
Regjistrimet në sh-
kollën e re tashmë
kanë filluar, duke fil-
luar nga data 1 shta-
tor bëhen zyrtare.
Kemi mjaftueshëm
hapësirë edhe për të
çliruar turnin e dytë
nga "Fan Noli" dhe
"Shkolla e Kuqe",
ndaj kërkesa ime për
gjithë komunitetin

është të fokusohen te kjo
shkollë. Kjo është një sh-
kollë që ka 20 klasa, 6 labo-
ratorë, 4 kate, palestër dhe
të gjitha nevojat bazike për
të pasur një hapësirë din-
jitoze për mësimdhënien",
u shpreh Veliaj.

Prefektura e Lezhës

KLSH njoftoi se gjatë auditimit u
konstatuan shkelje dhe parregullsi të

dispozitave ligjore në fuqi në fushën e
trajtimit të vlefshmërisë dhe ligjshmërisë

të titujve të pronësisë mbi tokën
bujqësore (AMTP)

Veliaj gjatë inspektimit për rindërtimin
e shkollës së re “Hoxha Tahsin”
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Financat analizojnë ekonominë në 2017-ën

Rritja do të udhëhiqet
nga ndërtimi dhe shërbimet

INVESTIMET
Investimet, veçanërisht ato të 'Huaja Direkte' si dhe
konsumi pritet të jenë gjeneratorët kryesorë të
rritjes. Eksporti i mallrave, në reflektim edhe të
tendencës së çmimeve ndërkombëtare të naftës
bruto dhe mineraleve pritet të ruajë ritmet e rritjes
relativisht të lartë, të rezultuar gjatë katër muajve të
parë të vitit, në linjë kjo me supozimet fillestare.



DOKUMENTET

DOKUMENTET
PRONAT



Agjencia e Trajtimit të Pronave publikon dokumentet që duhet të dorëzoni

Tokat e zëna nga ndërtimet pa
leje, formulari për kompensim
Kostoja e aplikimit është 2000 lekë

Ornela Manjani

Të gjithë pronarëve që
u është zënë toka nga
ndërtimet pa leje për

të marrë kompensimin du-
het të plotësojnë formularin-
tip dhe ta dorëzojnë atë në
Agjencinë e Trajtimit të
Pronave. Subjekti apo për-
faqësuesi i tij me prokurë
duhet të paraqesë pranë
ATP-së Tiranë kërkesën-tip,
që i vihet në dispozicion nga
grupi i punës pranë AKKP-
së, të plotësuar sipas ru-
brikave. Në listën e doku-
menteve është dëshmia e
trashëgimisë për të gjithë
trashëgimtarët e ligjshëm të
subjektit përfitues, sipas
radhës së trashëgimtarëve,
në përputhje me përcak-
timet e Kodit Civil.
PRANIMI
I KËRKESAVE

Procesi i regjistrimit apo
pranimit të kërkesave për
kompensim fillon 5 ditë pas
datës së njoftimit publik. Me
urdhër të drejtorit të
Përgjithshëm të ATP-së
ngrihet grupi i punës për
pranimin dhe shqyrtimin e
kërkesave, me objekt shpër-
blimin e pronarëve të pasur-
ive të paluajtshme, pronë

private që preken nga ndër-
timet informale dhe shpërn-
darjen e fondit përkatës. Gru-
pi i punës brenda 60 ditëve
nga data e paraqitjes së
kërkesës për kompensimin e
pronës kryen verifikimet e
duhura. Drejtori i Përgjiths-
hëm i ATP-së brenda 30

ditëve nga data e përfundim-
it të procesit të verifikimit
nga grupi i punës nxjerr ven-
dimin me emrat e subjek-
teve, që përfitojnë nga ko-
mpensimi dhe urdhëron
publikimin e listës së sub-
jekteve që kompensohen.
Gjithashtu, ai njofton edhe

aplikantët që nuk përfshi-
hen në listën e subjekteve që
kompensohen, duke përcak-
tuar arsyet e mospërfshirjes.
DOKUMENTET

Subjekti apo përfaqësue-
si i tij me prokurë duhet të
paraqesë pranë ATP-së Ti-
ranë kërkesën-tip, që i vihet
në dispozicion nga grupi i
punës pranë AKKP-së, të
plotësuar sipas rubrikave.
Në listën e dokumenteve
është dëshmia e trashëgi-
misë për të gjithë
trashëgimtarët e ligjshëm të
subjektit përfitues, sipas
radhës së trashëgimtarëve,
në përputhje me përcak-
timet e Kodit Civil. Sipas
ligjit, për dëshmitë e
trashëgimive të lëshuara
nga gjykata për testamentin
e bërë me akt noterial të sil-
let certifikatë familjare e per-
sonit për të cilin është
lëshuar kjo dëshmi. Një
tjetër dokument është
prokura e posaçme, e nënsh-
kruar nga të gjithë subjektet
që përfitojnë kompensim. Në
rastin e kërkesave individu-
ale të secilit bashkëpronar
apo të një pjese të tyre, për
çdo aplikim të kryer, pagu-
het tarifë shërbimi në vlerën
2 000 lekë, pavarësisht se i
përket të njëjtës pasuri të
paluajtshme.

1. Kërkesa-tip, që vihet në dispozicion nga grupi i
punës pranë ATP-së, e plotësuar sipas rubrikave.

2. Dëshmia e trashëgimisë për të gjithë
trashëgimtarët e ligjshëm të subjektit përfitues,
sipas radhës së trashëgimtarëve, në përputhje me
përcaktimet e Kodit Civil. Për dëshmitë e
trashëgimive të lëshuara nga gjykata për
testamentin e bërë me akt noterial të sillet
certifikatë familjare e personit për të cilin është
lëshuar kjo dëshmi (në rast se subjekti përfitues
ka vdekur).

3. Prokura e posaçme, e nënshkruar nga të gjitha
subjektet që përfitojnë kompensim, ku si tagër i
nevojshëm të jetë edhe e drejta për të tërhequr
vlerën financiare në emër të tyre. Në rastet kur
nuk është e mundur të dorëzohet prokura e
posaçme, secili bashkëpronar apo një pjesë e
tyre paraqesin kërkesë individuale apo të
përbashkët, për pjesën takuese në pronën që
kompensohet.

4. Vërtetimin origjinal i lëshuar nga një bankë e
nivelit të dytë për hapjen e llogarisë bankare dhe
IBAN-in përkatës.

5. Fotokopje e dokumentit të identifikimit.
6. Certifikatë familjare të kërkuesit/aplikuesit.
7. Mandatpagesë për shumën 2 000 lekë për çdo

aplikim të veçantë.

Ministria e Financave
së fundmi analizoi zh-

villimet ekonomike të vitit
2017, duke lënë të pandry-
shuar parashikimin për
rritjen në nivelin 3.8% nga
3.46% që shënonte në 2016-
ën. Qeveria, duke anali-
zuar PBB-në nga ana e of-
ertës, pohon se rritjet më të
mëdha për vitin 2017 do të
vijnë nga sektorët e
ndërtimit dhe industrisë
me respektivisht 9.6% dhe
5.0%, por nga ana tjetër, për
shkak të peshës së tij në
strukturën e ekonomisë,
kontributi më i madh në
rritjen ekonomike të 2017-
ës do të vijë nga sektori i
shërbimeve, me një kon-
tribut prej rreth 1.2 pikë
përqindje. Ndërsa kon-

tributi në rritjen ekonomike
sipas kërkesës agregate për
vitin 2017 do të vijë respektiv-
isht +2.5 pikë përqindje nga
konsumi, +2.4 nga investimet
dhe -1.5 nga eksportet neto.

Rritjen më të madhe për vitin
2017 do ta ketë zëri i investi-
meve me 8.4%. Perspektiva
ekonomike pritet të vijojë
përmirësimin në periudhën
afatmesme - analizon Minis-

tria e Financave. Rritja
ekonomike pritet të vijojë për-
shpejtimin e saj, e gjeneruar
në masën më të madhe prej
kërkesës së brendshme. Inves-
timet, veçanërisht ato të 'Hua-
ja Direkte' si dhe konsumi
pritet të jenë gjeneratorët
kryesorë të rritjes. Eksporti
i mallrave, në reflektim edhe
të tendencës së çmimeve
ndërkombëtare të naftës bru-
to dhe mineraleve pritet të
ruajë ritmet e rritjes relativ-
isht të lartë, të rezultuar
gjatë katër muajve të parë të
vitit, në linjë kjo me supoz-

imet fillestare. Në të njëjtën
kohë, edhe eksporti i shërbi-
meve pritet të vijojë në linjë
me parashikimet fillestare, i
udhëhequr nga eksporti i
shërbimeve turistike. Rritja
e konsumit privat pritet të
vazhdojë të jetë në nivele rel-
ativisht të larta pozitive, duke
reflektuar besimin e përmirë-
suar të konsumatorëve. Ek-
spertët në Ministrinë e Finan-
cave presin që rritja e konsum-

it privat të mbështetet edhe
nga përmirësimet në tregun
e punës, me efekte pozitive
në rritjen e të ardhurave të
individëve. Rritja ekonomike
pritet të gjenerojë një nivel
relativisht të lartë punësimi,
veçanërisht në periudhën
afatmesme, pasi sektorët e
prodhimit me intensitet të
lartë të forcës së punës
pritet të performojnë më
mirë se të tjerët.
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4-10 mijë lekë të rinj, ja dokumentet që merrni për pesë ditë nga dita e aplikimit

Dokumentet për pronat, tarifat
dhe afatet e reja në Arkiv

Ndryshimet pas 1 shtatorit, çfarë duhet bërë për procedurë të përshpejtuar
Fatmira Nikolli

Drejtoria e Përgjiths
hme e Arkivave ka
bërë publike dje tari-

fat dhe afatet e reja për mar-
rjen e dokumenteve pranë
saj. Përmes një deklarate,
koordinatorja e të Drejtës për
Informim pranë AQSH-së,
Elsa Saka tha se "pas revolu-
cionit në shërbimin e doku-
menteve në sallë për studi-
uesit, me anë të dy aplikacion-
eve 'online' të prezantuara
para pak ditësh, Drejtoria e
Përgjithshme e Arkivave do
të përmirësojë edhe shër-
bimet për kërkesat pronësore
dhe biografike për qytetarët,
duke nisur nga data 1 shta-
tor 2017". Kësisoj, pas këtij
vendimi, afati standard i
përgjigjeve për kërkesat
biografike do të bëhet 15 ditë
nga 23 që ka qenë deri më
sot, sërish nëpërmjet parim-
it ndërkombëtar arkivor të
"kërkimit me pagesë". "Pra,
qytetarët do të aplikojnë nga
çdo cep i Shqipërisë në filia-
let qendrore të Postës Sh-
qiptare dhe 15 ditë më vonë
do të marrin përgjigjen po
me postë për kërkesat
biografike", tha Saka.

Ndërkaq, prej datës 1 sh-
tator 2017, futet edhe ap-
likimi me procedurë të për-
shpejtuar, që mund të bëhet
pranë Arkivit Qendror Sh-
tetëror, ose Arkivave Sh-
tetërore Vendore, ku ruhet
dokumentacioni. "Proce-
dura e përshpejtuar bëhet
me tarifë të diferencuar nga
procedura standard dhe
përgjigja jepet: 5 ditë nga
çasti i aplikimit për kërke-
sat pronësore, 3 ditë nga ças-
ti i aplikimit për kërkesat
biografike joshkollore dhe
brenda një dite pune për
kërkesat biografike shkol-
lore. "Këto ndryshime vijnë
në shërbim të qytetarëve,
të cilët kanë arsye objektive,
për të marrë një përgjigje të
shpejtë, duke ruajtur njëko-
hësisht parimin ndërko-
mbëtar arkivor të kërkimit
me pagesë", u tha dje.
TARIFAT

Sa u takon tarifave, Drej-
toria e Përgjithshme e
Arkivave ka ruajtur tarifa të
njëjta prej më shumë se 10
vitesh, edhe pse shumica e
tarifave zyrtare në vend
janë rritur prej asaj kohe.
"Po ashtu, janë tarifa të
njëjta me vendet e tjera për
shërbimin arkivor. Tarifat

Prej datës
1 shtator 2017,

futet edhe
aplikimi me
procedurë të
përshpejtuar,
që mund të
bëhet pranë

Arkivit Qendror
Shtetëror, ose

Arkivave
Shtetërore

Vendore, ku ruhet
dokumentacioni.

““

Elsa Saka, Koordinatore e të Drejtës për Informim pranë AQSH

TE DHENA

1. Kërkesa pronësie; organe shtetërore e joshtetërore, persona fizikë e juridikë

privatë, kur nuk janë fondkrijues:

a) Tarifa e pranimit 1500 lekë

b) Tarifa e pranimit për përgjigje të përshpejtuar (1-5 ditë) 1 0 . 0 0 0 l e k ë

c) Tarifa e fotokopjimit  100 lekë/fletë

d) Kërkesa të shtetasve të huaj 15.000 lekë

e) Tarifa e fotokopjimit për shtetasit e huaj  200 lekë/fletë

f) Dhënie gen-plani nga hartat për një pronësi, format A-4 (bardh e zi)1450 lekë

g) Dhënie gen-plani nga hartat për një pronësi, format A-4 (me ngjyra) 1630 lekë

h) Dhënie gen-plani nga hartat për një pronësi, format A-3 (bardh e zi)2900 lekë

i) Dhënie gen-plani nga hartat për një pronësi, format A-3 (me ngjyra) 3260 lekë

j) Dhënie dosje pronësie (Yx është nr. i fletëve në dosje) (bardh e zi) 1450

+(270xY) lekë

k) Dhënie dosje pronësie (Yx është nr. i fletëve në dosje) (me ngjyra)

1630+(270xY) lekë

2. Dhënie e një plani rregullues qyteti (fshati)
a) Qytete me popullsi 10.000 banorë 750 lekë/ha

b) Qytete me popullsi 20.000 banorë 1000 lekë/ha

c) Qytete me popullsi 50.000 banorë 1350 lekë/ha

d) Qytete me popullsi 100.000 banorë 1700 lekë/ha

e) Qytete me popullsi 200.000 banorë 2000 lekë/ha

f) Qytete me popullsi mbi 200.000 banorë 2250 lekë/ha

g) Fshatra me popullsi 500 banorë 175 lekë/ha

h) Fshatra me popullsi 1000 banorë 230 lekë/ha

i) Fshatra me popullsi 2000 banorë 270 lekë/ha

standarde të aplikimit janë
500 lekë për kërkesat
biografike dhe 1500 lekë për
kërkesat pronësore, ndërsa
për procedurën e përshpej-
tuar janë 4000 lekë (të rinj)
për kërkesat biografike dhe
10 mijë lekë (të rinj) për
kërkesat pronësore", njofton
Drejtoria e Përgjithshme e
Arkivave.

Pak ditë më parë, përmes
një udhëzimi që mban
firmën e drejtorit të
Përgjithshëm të Arkivit,
Ardit Bido, botuar në Fle-
toren Zyrtare është vendo-
sur që brenda 15 ditëve nga
paraqitja e kërkesës, qyteta-
ri ka të drejtë që kërkesa e
tij të rishikohet pa tarifë
pranimi dhe mbas këtij
afati, duhet të bëjë aplikim
të ri. Tarifa të dokumenteve
arkivore që kanë lidhje me
probleme autobiografike;
gjendje civile (lindje, marte-
sa, vdekje), vjetërsi në punë
etj., fillojnë nga 500 lekë
deri në 4.000 lekë. Tarifa e
fotokopjimit 50 lekë/fletë.
Për kërkesa pronësie, or-
gane shtetërore e josh-
tetërore, persona fizikë e
juridikë privatë, kur nuk
janë fond krijues: a) Tarifa
e pranimit 1500 lekë; b) Tari-
fa e pranimit për përgjigje
të përshpejtuar (1-5 ditë)
10.000 lekë; c) Tarifa e fo-
tokopjimit 100 lekë/fletë; d)
Kërkesa të shtetasve të huaj
15.000 lekë; e) Tarifa e fo-
tokopjimit për shtetasit e
huaj 200 lekë/fletë.

ELSA SAKA
"Pas revolucionit
në shërbimin e
dokumenteve në
sallë për studiuesit,
me anë të dy
aplikacioneve
'online' të
prezantuara para
pak ditësh,
Drejtoria e
Përgjithshme e
Arkivave do të
përmirësojë edhe
shërbimet për
kërkesat pronësore
dhe biografike për
qytetarët, duke
nisur nga data
1 shtator 2017".

Tarifa të
dokumenteve
arkivore që
kanë lidhje me
probleme
autobiografike;
gjendje civile
(lindje, martesa,
vdekje), vjetërsi
në punë etj.,
fillojnë nga
500 lekë deri
në 4.000 lekë.
Tarifa e
fotokopjimit
50 lekë/fletë.
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SHKURT

Hidhet në erë me
tritol magazina,

në kërkim autorët
LEZHE LEZHE LEZHE LEZHE LEZHE - Një shpërthim

eksplozivi ka tronditur ban-
orët e Lezhës ditën e
djeshme. Ngjarja ka
ndodhur rreth orës 13:30,
në lagjen "Skënderbeg" të
këtij qyteti. Sipas policisë
lokale, shpërthimi ka
ndodhur në një magazinë
jofunksionale, në pronësi
të shtetasit me inicialet
K.C., 60 vjeç. Menjëherë
në vendngjarje kanë mbër-
ritur blutë, të cilët dek-
laruan se fatmirësisht nuk
ka persona të lënduar dhe
se shpërthimi ka shkaktu-
ar vetëm dëme materiale.
Ndërkohë, policia ka nisur
hetimet për zbardhjen e
plotë të ngjarjes, si dhe
identifikimin dhe kapjen e
autorëve të vendosjes së
lëndës eksplozive.

Tentoi të trafikonte
kokainë në Greqi,
pranga 56-vjeçarit
KKKKKORÇË ORÇË ORÇË ORÇË ORÇË - Policia e Ko-

rçës ka vënë në pranga një
56-vjeçar nga Tirana, pasi i
është gjetur një sasi ko-
kaine në makinë, ndërsa
udhëtonte drejt Greqisë.
Bëhet fjalë për shtetasin me
inicialet DH.K., i cili u kap
në pikën kufitare të Kapsh-
ticës, ku gjatë kontrollit të
detajuar që është ushtruar
në mjetin tip "Mercedes-
Benz", me të cilin ai u para-
qit në dalje të Republikës së
Shqipërisë, iu gjetën dhe iu
sekuestruan në cilësinë e
provës materiale 20.8 gr
lëndë narkotike e dyshuar
kokainë. Veprimet proce-
durale të rastit u kryhen
nga specialistët e Seksionit
për Narkotikët në Drejtorinë
Vendore të Policisë Korçë.
Materialet i kaluan Prokuror-
isë për Krimet e Rënda në
Tiranë, për veprën penale
"Trafikim i narkotikëve,
mbetur në tentativë".

Familja: Mos na
prishni kioskën, do
digjemi me benzinë
LIBRAZHD LIBRAZHD LIBRAZHD LIBRAZHD LIBRAZHD - Një famil-

je në Librazhd është ngu-
juar brenda dyqanit, me të
cilin ushqehen prej vitesh,
pasi bashkia e këtij qyteti
kërkon që ta prishë. Bëhet
fjalë për një kioskë të
gazetave. Në shenjë pro-
teste, familja Aqif Rruplli,
e cila kioskën e ka të vet-
men mundësi për të nxjer-
rë bukën e përditshme,
janë ngujuar brenda duke
mos lejuar policinë që ta
prishë. Prindërit, bashkë
me dy fëmijët, kanë marrë
në duar shishe benzine
dhe kërcënojnë se do të
digjen nëse do iu prishet
dyqani. Bashkia e Librazh-
dit nuk ka reaguar akoma
për këtë akt. Kryefamiljari
Aqif Rruplli pretendon se
ka dokumentacion të rreg-
ullt për kioskën, ndërsa pas
situatës së krijuar bashkia
ka vendosur që të shtyjë
shembjen e objektit.

Eduart Matranxhi i joshi vajzat online, ra në kurthin e "gjuetarëve të pedofilisë"

Tentoi të bënte seks me 2 të mitura
në Britani, kapet mat shqiptari

Kuksiani udhëtoi ilegalisht, u dënua me 12 muaj burg

"Shtyllat e ndriçimit jashtë funksionit, të merren masa"

Autostrada Plepa-Rrogozhinë lihet në terr,
banorët: Burim aksidentesh dhe vjedhjesh

KURTHI
Eduart Matranxhi
mendonte se po
komunikonte realisht
me dy vajza 14-
vjeçare që ishin të
gatshme të kryenin
marrëdhënie seksuale
me të, por ra në
grackën e policëve, të
cilët e arrestuan në
vendin ku do takohej
me dy vajzat. Mësohet
se në fakt, shqiptari
kishte folur me
"Guardians of the
North" (Rojtarët e
Veriut), një grup që ka
si qëllim të ekspozojë
abuzuesit seksualë të
fëmijëve.

ANGLIANGLIANGLIANGLIANGLI

Një emigrant shqiptar,
i cili ishte futur ile
galisht në Britani,

është kapur mat teksa po
përpiqej të takonte dy vajza
të mitura me qëllim që të
kryente marrëdhënie seksu-
ale me to. Bëhet fjalë për sh-
qiptarin 22-vjeçar nga Kukë-
si, Eduart Matranxhi. Sipas
"Daily Mail", i riu shqiptar
besonte se po fliste me dy
nxënëse shkolle, të quajtura
Laura dhe Louise, kur ven-
dosi për t'u takuar me to në
Sunderland, më 30 korrik.
Por, ai ra pre e "gjuetarëve të
pedofilisë". Matranxhi men-
donte se po komunikonte
realisht me dy vajza 14-
vjeçare që ishin të gatshme
të kryenin marrëdhënie sek-
suale me të, por ra në grack-
ën e policëve, të cilët e arres-
tuan në vendin ku do tako-
hej me dy vajzat. Mësohet se
në fakt, shqiptari kishte
folur me "Guardians of the
North" (Rojtarët e Veriut),
një grup që ka si qëllim të
ekspozojë abuzuesit seksu-
alë të fëmijëve. 22-vjeçari u
dërgoi atyre mesazh duke
besuar se po fliste me vajza
të mitura dhe i pyeti nëse
donin të kryenin mar-
rëdhënie seksuale, duke sh-
tuar: "Je 14 vjeçe, mund të
përfundoj në burg për këtë".
"Guardians of the North"
gjetën se nga ku vinin me-
sazhet, duke lokalizuar kësh-
tu vendndodhjen e
Matranxhit, në Percy Main,
North Tyneside. Ata e ndalu-
an të riun shqiptar dhe e
shtrinë përtokë, duke e

mbajtur ashtu derisa mbër-
riti policia, e cila e arrestoi.
Autoritetet i gjetën atij edhe
dy prezervativë në xhep. Si-
pas hetuesve, mesazhet
nisën në mënyrë të "pafa-
jshme", me një "ç'kemi" të
thjeshtë nga 22-vjeçari. "Va-
jza e pyeti të pandehurin sa
vjeç ishte dhe ai tha se ishte
22", shpjegoi prokurori Dav-
id Lamb para gjykatës, ndër-
sa shtoi: "Vajza iu përgjigj se

ishte 14 vjeçe. Shumë shpe-
jt biseda shkoi te seksi dhe
ai e pyeti nëse ishte e virgjër.
Ajo iu përgjigj po, ndërsa ai
e pyeti nëse dëshironte që të
bënte seks me dikë". Sipas
"Daily Mail", i pandehuri, i
cili kishte nevojë për përk-
thyes, pranoi akuzën e ten-
tativës për t'u angazhuar në
një komunikim seksual me
një të mitur. Mbrojta e 22-
vjeçarit tha se ai ishte pa

dokumente në Britani. "Ai
erdhi në këtë shtet i fshehur
në kamion. Erdhi për të
punuar, disa muaj më parë.
Në Shqipëri jetonte me
familjen. Duke qenë se ish-
te i papunë, erdhi në Britani
në mënyrë të jash-
tëligjshme. Fillimisht punoi
në një lavazh në Londër, e
më pas u zhvendos këtu", -
tha përfaqësuesi ligjor i Ed-
uart Matranxhit.

Sipas tij, i riu shqiptar
kohët e fundit ishte pa punë
dhe e kishte pasur të vësh-
tirë të gjente një të tillë. "Ai
mezi pret që të kthehet te
familja, sepse ka marrë vesh
që nëna e tij është sëmurë.
Erdhi këtu për shkak të
gjendjes së dëshpëruar".
Gjykata e dënoi të riun me
12 muaj burg. Ai pritet të
deportohet pas dënimit

(Marrë nga 'TV Klan').(Marrë nga 'TV Klan').(Marrë nga 'TV Klan').(Marrë nga 'TV Klan').(Marrë nga 'TV Klan').

DURRËS DURRËS DURRËS DURRËS DURRËS - Magjistrali
kryesor rrugor Plepa-
Rrogozhinë është nyja e vet-
me rrugore që lidh veriun e
vendit me jugun, duke për-
shkuar zemrën e turizmit
shqiptar, bregdetin Adriatik
nga Durrësi në Kavajë. Tetë
vjet nga nisja e punimeve
(në fillim të vitit 2009), seg-
menti më i mbipopulluar me
turistë të huaj e vendas ësh-
të lënë në errësirë të plotë,
duke shkaktuar aksidente të
rënda automobilistike, frikë
dhe panik te pushuesit e
shumtë. As rruga nacionale,
autostrada Plepa-Kavajë dhe
as rruga dytësore që përsh-
kon zonën bregdetare nuk
ka ndriçim. Në autostradë
shtyllat janë vendosur në
mes të rrugës, por nuk funk-
sionojnë, ndërsa në rrugën
dytësore nuk ka shtylla fare.
Në këtë terr duhet të ecin
me makina apo në këmbë
pushuesit. Të gjithë pa për-
jashtim, pushues vendas e
të huaj, banorë të zonës e
kalimtarë tranzitë, ndihen
të pasigurt teksa udhëtojnë
në këtë aks kaq të rëndë-
sishëm rrugor. Edhe në seg-
mentin nga Golemi në Ma-

lin e Robit bën dritë veç hëna
e netëve të gushtit. Tabelat e
gjithçka tjetër janë në errësirë
të plotë, ndërsa shtyllat e
ndriçimit edhe në këtë zonë
janë jashtë funksionit. Ndon-
jë stacion i furnizimit me
karburant bën dritë disa
metra, dhe më pas errësirë.
Në këtë magjistral janë ndër-
tuar mbikalime për këmbë-

sorët, por këta të fundit, në
përpjekje për të gjetur
mbikalimet në errësirë të
plotë, bëhen shkak për aksi-
dente. Mësohet se në këtë
segment aksidentet kanë
qenë të shumta dhe fatale,
me jetë njerëzish. Sipas ban-
orëve, errësira bëhet shkak
jo vetëm për aksidentet, por
edhe për vjedhjet e ndryshme

të makinave apo dhomave të
pushuesve në këtë zonë super
të mbipopulluar. Janë dy një-
si vendore, Bashkia Durrës
dhe ajo Kavajë që kanë në
menaxhim zonën bregdetare
që lag Adriatiku. Ndërsa, au-
tostrada, është nën varësinë e
Drejtorisë së Përgjithshme të
Rrugëve në Ministrinë e
Transporteve.

APELI
Një situatë e tillë ka ind-

injuar pushuesit dhe ban-
orët e zonës, të cilët kërkojnë
që të vihen në funksion sh-
tyllat e ndriçimit përgjatë
magjistralit Plepa-Rrogo-
zhinë. Rrugë, e cila ka për-
funduar së ndërtuari plotë-
sisht një vit më parë. Apeli
u drejtohet strukturave të
shtetit, atyre që duhet të
mbajnë përgjegjësi për plotë-
simin e kushteve më mini-
male të lëvizjes në rrugë.
"Është pak të thuash se jemi
të shqetësuar. Në fakt ne ndi-
hemi të tmerruar jo vetëm
nga frika se mund të përfun-
dojmë nën rrotat e makinave,
por edhe se mund të biem pre
e hajdutëve dhe keqbërësve
të ndryshëm", thanë disa
banorë. Sipas tyre, jo
rrallëherë makinat e push-
uesve dhe dhomat ku ata
pushojnë në banesa e në ho-
tele kanë rënë pre e
hajdutëve që iu kanë
vjedhur gjithçka, para,
sende personale e makina,
dhe autorët nuk janë zbulu-
ar kurrë. "Errësira bëhet sh-
kak për ngjarje të rënda", u
shprehën disa pushues.

22-vjeçari
Eduart
Matranxhi,
i arrestuar
në Angli

Autostrada Plepa-Rrogozhinë
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Skandali i byzylykëve elektronikë, ja si
arritën të dalin nga sistemi tre të dënuar

RRETHE

"Autoritetet maqedonase mund të kenë hapur portat e HEC-it të Spillesë"

Hyri në lumë për të shpëtuar 2
mbesat, mbytet gjyshja 55-vjeçare
Banorët: Kur po laheshin vajzat e mitura, u shtuan prurjet

Qëlloi me kallash
drejt banesës së
fqinjit, arrestohet

30-vjeçari
MIRDITË MIRDITË MIRDITË MIRDITË MIRDITË - Një 30-

vjeçar është prangosur
nga policia e Mirditës,
sepse pas një konflikti me
fqinjin e ka kanosur dhe
ka qëlluar me breshëri au-
tomatiku në ajër. Mësohet
se në orët e vona të së
hënës (6 gushtit), blutë
janë sinjalizuar se te bane-
sa e 24-vjeçarit L.M. në fs-
hatin Shtuf, në Kaçinar-
Mirditë, një person po qël-
lonte me armë zjarri. Men-
jëherë në vendngjarje
kanë shkuar blutë, të cilët
kanë nisur hetimet për
zbardhjen e ngjarjes dhe
kapjen e autorit. Pas kry-
erjes së veprimeve heti-
more paraprake, ka rezul-
tuar se 30-vjeçari Vitor Gjo-
ka, banues në fshatin Sh-
tuf, pas një konflikti verbal
e më pas fizik, për motive
të dobëta, me shtetasin
L.M., ka qëlluar me armë
zjarri në afërsi të banesës
së këtij të fundit dhe më
pas është larguar me shpe-
jtësi nga vendi i ngjarjes.
Pas informacioneve të sig-
uruara në rrugë operative
për lokalizimin e autorit të
krimit si dhe një operacio-
ni të mirëorganizuar është
bërë e mundur kapja dy
ditë më parë e Gjokës, së
bashku me armën e zjarrit,
me të cilën dyshohet se ai
ka qëlluar. Ndërsa, u
sekuestruan në cilësinë e
provës materiale një au-
tomatik tip kallashnikov,
një krehër dhe 48 fishekë.
Burime zyrtare nga policia
e Mirditës dje pohuan se
Vitor Gjoka akuzohet për
veprat penale "Kanosje"
dhe "Prodhim dhe mbajtje
pa leje e armëve luftarake
dhe municionit". Materia-
let procedurale në ngarkim
të tij, i kaluan Prokurorisë
së Rrethit Gjyqësor Lezhë
për veprime të mëtejshme.
Pritet që gjykata të ven-
dosë masën e sigurisë ndaj
30-vjeçarit.

MARRËVESHJA
Banorët e Shupenzës pohuan se ka një marrëveshje
mes qeverisë shqiptare dhe asaj maqedonase për
hapjen e portave të HEC-it të Spillesë, por
marrëveshja nuk zbatohet, pasi nuk informohen për
oraret e hapjes së portave. "Ka një marrëveshje mes
dy qeverive të dy vendeve fqinje që në kohën e
diktaturës, e cila ka lidhje me hapjen e portave të
HEC-it të Spillesë. Që në atë kohë, janë shënuar
viktima. Gratë shkonin për të larë rrobat në lumë dhe
mbyteshin kur hapeshin portat", thanë ata.

TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Zbardhen
detaje të reja në lidhje
me zhdukjen e 300 byzy-
lykëve elektronikë që
përdoren për moni-
torimin e personave në
konflikt me ligjin.
Gazetarja e "News24",
Klodiana Lala, e ftuar dje
në rubrikën "Opinion"
në studion e lajmeve në
"News24", bëri me dije se
skandali ka plasur kur
është zbuluar që tre të
dënuar kanë arritur ta
heqin këtë byzylyk nga

këmba dhe të arratisen. Ajo
sqaroi se ky është rast skan-
daloz dhe ka ndodhur në ten-
derin e tretë. Tre të dënuar-
it kanë arritur të dalin nga
sistemi, të arratisen dhe t'i
shpëtojnë arrestit shtëpiak,
ndërkohë që aparatura ka
mbetur në shtëpinë e tyre.
Në lidhje me këtë, ministri i

Drejtësisë, Gazment Bardhi
ka nisur një hetim. Sipas
Lalës, byzylykët elektronikë
në mjaft raste nuk kanë qenë
funksionalë, ndonëse duhej
që të garantonin mbikëqyr-
je të personave të dënuar me
arrest shtëpie. Ajo ka zbulu-
ar rastin e një të dënuari në
Lezhë, i cili është arrestuar

duke punuar në parcelat e
hashashit. Gjithashtu,
gazetarja Lala u shpreh se ky
tender, nga i cili kanë rezul-
tuar edhe pajisjet më difek-
toze, rezulton të jetë edhe
më i shtrenjti. "Që nga viti
2012 kur është bërë tenderi
i parë për mbikëqyrjen e të
dënuarve me arrest shtëpie

me anë të këtij byzylyku,
tenderi i tretë, i realizuar
në fillim të vitit 2017, ka
prodhuar edhe pajisjet më
difektoze, referuar të
dhënave nga punonjës të
shërbimit të provës", - tha
ajo. Ndërsa sqaroi se ten-
deri i parë në vitin 2012 ka
kushtuar 280 mln lekë (ko-
mpani izraelite); tenderi i
dytë në 2014 ka kushtuar
600 mln lekë (kompani ital-
iane), ndërsa tenderi i tretë
kap vlerën e 2.4 miliardë
lekëve.

Enver Doçi

BULQIZËBULQIZËBULQIZËBULQIZËBULQIZË

Një 55-vjeçare nga Bul
qiza është mbytur
dje në ujërat e lumit

Drin i Zi. Festime Dani ka
hyrë në lumë të shpëtonte
dy mbesat e saj, por ka hum-
bur jetën në mënyrë
tragjike. Ndërkohë, dy fëm-
ijët e mitur, përkatësisht 8
dhe 4 vjeç, janë nxjerrë nga
lumi dhe janë dërguar
urgjentisht në spitalin ra-
jonal të Peshkopisë, ku kanë
marrë ndihmën e parë
mjekësore. Burime zyrtare
nga Drejtoria e Policisë së
Qarkut të Dibrës bënë me
dije se ngjarja e rëndë ndo-
dhi rreth orës 13:00 të ditës
së djeshme, në fshatin Shu-
penzë. Më shumë se një
muaj më parë, një 24-vjeçar
nga Tetova e Maqedonisë u
mbyt në plazhin e Zvërnecit
teksa tentoi të shpëtonte dy
vajza që i përpinë dallgët e
detit. Po ashtu, një 34-vjeçar
nga Prishtina u mbyt në Ve-
lipojë në përpjekje për të
shpëtuar bashkëshorten e tij.
NGJARJA

Temperaturat ekstrem-
isht të larta të ditëve të fun-
dit kanë bërë që banorët e
fshatit Shupenzë t'i drejto-
hen Drinit të Zi për t'u
freskuar. Kjo në pamundësi
për të shkuar për pushime
në plazhet e vendit tonë.
Ashtu si bashkëfshatarët e
saj, edhe Festime Dani së
bashku me dy vajzat e mitu-
ra të djalit të saj ka shkuar
për t'u freskuar në lumin
Drin i Zi. E ndërsa, vogëlush-
ja 8 vjeçe me iniciale O.D.
është futur në lumë së bash-
ku me të motrën 4 vjeçe me
iniciale O.D., gjyshja e tyre
55-vjeçare ka qëndruar në
breg. Në një moment, dy va-
jzat janë rrëmbyer nga lumi.
Menjëherë, gjyshja e tyre ka
shpejtuar që t'u shkojë në
ndihmë, por nuk ka dalë e
gjallë në breg. Ndërkohë,
banorë të tjerë të fshatit Shu-
penzë që po laheshin në
lumë kanë shpëtuar dy fëm-
ijët e familjes Dani. Mësohet
se Festime Dani është dër-
guar në spitalin e Peshko-
pisë, por pa shenja jete. Pas
sinjalizimit për mbytjen e
55-vjeçares, policia e Dibrës
ka nisur hetimet për

zbardhjen e plotë të rretha-
nave të kësaj ngjarjeje.
Ndërkaq, kanë reaguar ban-
orët e zonës, të cilët janë
shprehur se lumi Drin i Zi
nuk ka prurje të shumta dhe
hedhin dyshime në lidhje
me mbytjen e bashkëfsha-
tares së tyre Festime Dani.
BANORËT

Sipas banorëve të Shu-
penzës, prurjet e lumit Drin
i Zi janë shtuar për shkak të
hapjes së portave të Hidro-
centralit të Spillesë nga au-
toritetet maqedonase. "Në
momentin që dy mbesat e
viktimës ishin duke u larë në
lumë, prurjet kanë qenë të
pakta. Në një moment ka
vërshuar lumi dhe i ka rrëm-
byer dy vajzat e mitura. Gjy-

shja e tyre ka hyrë për t'i
shpëtuar, por është mbytur
vetë. Nuk është hera e parë
që ndodh kjo. Autoritetet
maqedonase nuk tregojnë
oraret e hapjes së portave të
HEC-it të Spillesë. Edhe më
parë janë shënuar viktima të
tjera në lumë për shkak të
papërgjegjshmërisë së au-
toriteteve të vendit fqinj",
thanë disa banorë të kësaj
zone. Ata pohuan se ka një
marrëveshje mes qeverisë
shqiptare dhe asaj maqedo-
nase për hapjen e portave të
HEC-it të Spillesë, por mar-
rëveshja nuk zbatohet, pasi
nuk informohen për oraret
e hapjes së portave. "Ka një
marrëveshje mes dy qever-
ive të dy vendeve fqinje që

SHKODËR
Më 20 korrik të këtij
viti u mbyt në
plazhin e Velipojës
Feriz Hasani, nga
Prishtina. 34-vjeçari
humbi jetën në
tentativë për të
shpëtuar
bashkëshorten e tij.
Kjo e fundit është
futur në ujë për t'u
larë, por ka pasur
vështirësi dhe ka
rrezikuar ndjeshëm,
teksa ka qenë duke
notuar. Menjëherë
pushuesi nga
Kosova ka hyrë në
det të shpëtojë
gruan, por nuk ka
dalë i gjallë në
breg.

VLORË
Më 15 korrik të
këtij viti, në plazhin
e Zvërnecit në
Vlorë u mbytën tre
të rinj. Bëhet fjalë
për 27-vjeçaren
Manuela Maraj,
banuese në Babicë
të Madhe; Xhoana
Canin, 25 vjeçe,
banuese në Tiranë
dhe 24-vjeçarin
Beniamin Ferati,
banues në Tetovë,
Maqedoni. Sipas
policisë, i riu nga
Maqedonia ka
tentuar të shpëtojë
dy vajzat, por nuk
ka dalë i gjallë në
breg për shkak të
dallgëve të detit.

në kohën e diktaturës, e cila
ka lidhje me hapjen e por-
tave të HEC-it të Spillesë. Që
në atë kohë, janë shënuar
viktima. Gratë shkonin për
të larë rrobat në lumë dhe
mbyteshin kur hapeshin
portat", deklaruan banorët e
Shupenzës.

DYSHIMI
"Në momentin që dy
mbesat e viktimës
ishin duke u larë në
lumë, prurjet kanë
qenë të pakta. Në
një moment ka
vërshuar lumi dhe i
ka rrëmbyer dy
vajzat e mitura.
Gjyshja e tyre ka
hyrë për t'i
shpëtuar, por është
mbytur vetë. Nuk
është hera e parë
që ndodh kjo.
Autoritetet
maqedonase nuk
tregojnë oraret e
hapjes së portave të
HEC-it të Spillesë.
Edhe më parë janë
shënuar viktima të
tjera në lumë për
shkak të
papërgjegjshmërisë
së autoriteteve të
vendit fqinj", thanë
disa banorë të
kësaj zone.

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

Lista emërore e nxënësve të Shkollës
së Mesme Ushtarake “Skënderbej”
Kush ka studiuar aty në periudhën 1982-1987
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 1975-1980.

Në vazhdim është lista
zyrtare e nxënësve që kanë
studiuar në Shkollën e Mes-
me të Përgjithshme Ushtar-
ake "Skënderbej" nga 1976
deri më 1977, ndërsa në ditët
në vijim do botojmë listën e
studentëve deri më 1992 kur
kjo shkollë u mbyll, nxjerrë
nga fondi përkatës i Arkivit
Qendror të Ushtrisë. Por për
shkak të praktikës së nd-
jekur gjatë viteve në doku-
mentim, 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 ad-
ministratorëve të historikut
të institucionit në dekada,
kjo listë nuk është e saktë.
Gjithsesi, kjo është lista zyr-
tare që ndodhet në Arkivin
Qendror të Ushtrisë, e cila
mendojmë që me përpjekje
të tjera, konsulta e studime
në arkivat e ish-njësive ush-
tarake, drejtorive të person-
elit në ministri e reparte, të
pasurohet dhe të jetë e plotë
në volumin pasardhës të
"Skënderbegasit ndër
vite...".

VITI 1982-1986

Hysen Ibrahim Tafa
Gjon Frok Leçi
Jonuz Idriz Lenko
Preng Pjetër Bozhella
Përparim Murat Harizi
Pjetër Ndue Lala
Ramadan Xhemal Gramshi
Renato avid Rrokaj

Tefik Shaqir Skënderi
Shaqir Hysen Kadiu
Arbëror Sefi Agastra
Agim Musa Bardhoshi
Çal Gega
Anesti Sotir Koçini
Alfred Mani Mita
Arben Rexhep Toska
Artan Ismail Hoxha
Hilë Gjoka
Bardhyl Riza Kollçaku
Gurit Vasil Laska
Janaq Spiro Thaka
Kostandin Viron Ligori
Luan Abdulla Mema
Lutfi Hamit Leti
Lazër Pjetër Çoka
Reshit Alush Peza
Raimond Solli Doko
Shpëtim Shezuman Riçka
Viktor Nasip Stavri
Ylber Mahmut Bulica
Skënder Muça
Arjan Bardhyl Bejko
Bardhok Gac Ndoka
Dashnor Reiz Betaj
Dukagjin Isa Bajrami
Edmond Kasëm Bocaj
Eduart Namik Bajrami
Genci Vllasi Mile
Gëzim Iljaz Shllaku
Gjergji Trifon Janku
Ilir Faik Ibrahimi
Lirim Embi Mata
Luan Maliq Dyli
Mehmet Xhevdet Murollani
Naim Sabri Kraja

Nefail Ramazan Kollogjëni
Ram Hysen Kortozhi
Pash Dodë Bardhi
Sokol Belil Duro
Shkëlqim Ali Alselaj
Ylli Shefki Lleshi
Arben Bajram Male
Çun Marash Doçi
Dritan Ethem Salko
Edmond Jorgo Theodhori
Edit Hulsi Dautaj
Fatos Zeqo Durmishi
Fiqiri Jakup Doka
Hysen Kamber Agalliu
Hodo Qemal Bilbili
Luan Hasan Sefa
Luan Sefedin Driza
Naim Haki Hajdarmataj
Nik Gjon Ndocaj
Naim Bexhet Daja
Nderim Zazim Metani

VITI 1982-1987
Naim Garip Islamaj
Perusian Agim Zhelegu
Petrit Ndue Paluca
Romco Dylber Mullalli
Shpëtim Maliq Duro
Albert Rasim Çekrezi
Adriatik Bardhyl Shehu
Albert Riza Shkurti
Fatos Qamil Koni
Fiqiri Zenel Cidri
Ilir Shyqyri Balla
Ilir Bajram Ibrahimi
Idriz Sali Haxhia
Krenar Vllasi Rugji

Roland Pashkë Shyti
Martin Sahë Lleshi
Neim Mustafa Isufaj
Naim Gjin
Prend Ali Deda
Petrit Andi Aliu
Qemal Ramazan Elezi
Rauf Dajlan Elmazi
Rait Ahmet Rrapaj
Sokol Dervish Dervishi
Ramadan Halil Berberi
Shkëlqim Hajdar Dauti
Arben Bashkim Shkurti
Adrian Trifon Bardhi
Artan Harun Nofulla
Andrea Ndue Gjoni
 Palush i ………..
Adil Riza Hoxha
Engjëll Halil Gongo
Eqerem Ramadan Baxhia
Eduart Zini Pindhi
Fatos Ali Ballshaj
Gjin Lel Mengja
Gjergji Gjin Shezi
Luan Qemal Koxhaj
Lek Nikoll Gjoka
Kristaq Jorgji Marku
Ruzhdi Sefer Sula
Stefan Leonidha Kajo
Shkëlqim Xhemal Poçi
Tahir Aqif Zeneli
Ajet Elez Rameaj
Alfred Spiro Dushku
Andrea Sokrat Paskali
Arben Selaudin Muçollari
Atdian Mithat Bale
Artur Hekuran Mokra
Eduart Dalip Kurti
Gjergji Stefan Buza
Hamit Hisuf Gjocaj
Virjon Misto Demiri
Ilirjan Janaq Thomaniku
Jemin Avdi Janku
Kasëm Liman Zeqiri
Ndriçim Isuf Deda
Pajtim Sadik Hysenaj
Proletar Sali Berzani
Raimond Hysen Hormona
Sabah Qazim Xhafa
Skënder Riza Selita
Sokol Lefter Hodo
Shan Zef Kola
Vladimir Ismail Goxhaj
Viti 1983-1987
Albert Serjan Ribaj
Arjan Sefer Likaj
Armand Rodolf  Kikino
Arjan Myrteza Baxhani
Arben Lutfi Xhaferi
Artur Gani Shanaj
Artan Arsen Stroka
Arjan Skënder Hodo
Agim Simo Hajro
Aleksandër Vangjel Peta
Aleksandër Miti Shapka
Artan Beqir Gërbi
Beniamin Flamur Shima
Bardhyl Feim Nuredini

Çlirim Lutfi Toçi
Edmond Telemak Nushi
Eduart Todi Hane
Gëzim Qamil Selimi
Gëzim Novruz Dushmi
Hajrullah Bastri Zerja
Ilirjan Jani Çami
Ilir Koço Pujo
Niko Besim Hoxha
Roland Prend Lleshi
Spiro Jorgji Vasili
Arben Ruzhdi Bajrami
Arben Koço Llarti
Arben Engjëll Zefi
Arif Sali Murati
Viktor Lilo
Dhimitër Pali Lilo
Enver Ismail Gjoniku
Eqerem Hani Alimena
Eduart Qirjano Kostëdhima
Festim Demirali Biba
Fatmir Qamil Xhena
Genti Eqerem Sinani
Ilir Latif Hodaj
Ismet Bedri Liçi
Luan Shahin Stafazani
Mehmet Ali Islami
Mansim Thimi Kola
Pelivan Rexhep Dede
Rami Met Ruçi
Raimond Hani Dervishi
Sokol Çun Deda
Shefqte Islam Belba
Shpëtim Hysen Buçpapa
Vullnet Bajram Haka
Andrea Gogo Xhani
Arben Tajar Baxhia
Artur Arif Muska
Adrian Bejto Myslimi
Altin Zef Gjetaj
Avni Kadri Ibrahimi
Arjan Skënder Dervishi
Artan Tosun Çela
Artan Gjergj Shyti
Astrit Osman Kotja
Bilal Daut Balla
Dashamir Kasem Banaj
Dritan Eqerem Carra
Genci Kudret Zhelegu
Isa Shukri Ahmetaj
Luan Fiqiri Hysenaj
Naim Hajdar Nezhaj
Neritan Skënder Godo
Spiro Panajot Dhamaj
Spartan Hiqmet Muça
Thoma Jani Vasili
Ylli Rakip Farruku
Fatmir Selman Lleshi
Aleka Dhori Rrapi
Arben Jaho Isufi
Artan Refat Dauti
Artur Bajram Fezga
 Tomorr Muçollari
Astrit Mirash Ahmetaj
Artur Jeup Veizaj
Çlirim Mirash Mustafa
Dëfrim Shendet Arizaj
Edmond Pelivan Mer

Ferdinant Azbi Idrizi
Festim Çelnin Pelnushi
Ilir Fadil Elezi
Lavdërim Shefqet Hoshafi
Lorencë Ilia Ndrio
Mentor Hazis Roda
Nikolin Gjetë Shpatani
Përparim Brahim Bullizi
Qazim Çelo Skëndo
Sali Çerçiz Dine
Zef Kolë Zefi
Zyber Kalosh
Ilir Isa Bajo
Fatmir Hodo Metaj
Agim Shefki Bog
Aleksandër Llesh Suta
Artur Kudret Bregu
Arben Novruz Prosta
Artan Shahin Levani
Arben Vehbi Kraja
Arjan Hamit Spaho
Arben Faslli Elezi
 Ramazan Vrushi
Daut Alush Selimi
Dhimitër Petro Sharko
Edison Qerim Memeli
Fuat Xhevit Sena
Hyso Maho Koçia
Kolë Gjokë Gjoka
Ilir Shyqyri Velaj
Ilir Ferid Laçi
Ilmi Qazim Mazhi
Juljan Mefail Ballabani
Leonard Qemal Musollari
Luan Tajar Pipero
Petrit Refat Hasani
Ilber Jashar Sula
Ylli Selfo Shena
Adem Avdil Hodaj
 Xhelil Qerimi
Aleksandër Hoti Sinaj
Antonin Ndoe Kukaj
Arben Pandeli Dukati
Arben Petraq Karaj
Arben Shefqet Pylli
Arben Hamdi Ymeri
Bajram Asllan Turja
Bashmim Selik Boqna
Besmir Sadik Kuliçi
Edmond Sabri Bektashi
Eduart Vangjel Noqe
Fatmir Sadri Rexhaj
Hysen Rustem Drazhi
Leonard fuad Dudia
Nikollaq Filip Deçka
Orgest Refat Fuhati
Pavlin Fatbardh Agolli
Pirro Koço Bala
Sokol Pal Marashi
Subi Sherif Sufja
Taip Luftim Dervishi
Vladimir Ndue Broci
Arben Terabi Turku
Arben Bedro Skënda
 Rrok Zogu
Agim Xhemal Shuka
Artan Petref Lilaj
Arben Kujtim Çela
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Artan Azis Muka
Arben Jonuz Muka
Ali Rexhit Mali
Ashem Elmaz Seranillai
Artan Petraq Kuka
Eduart Rakip Domi
Fran Ndrec Gini
Fatmir Ibrahim Velaj
Gazmend Tajar Kuçaruho
 Gazmend Mustafa Turku
Mark Lush Stiha
Pashk Gjovalin Lura
Pavllo Vangjel Kurti
Ramiz Urim Hymeti
Viron Rano Halili
Ylli Ferit Kononeci
Shkëlqim Emin Hysa
Xhuvano Kovi Vllahu
Adriatik Rexhep Abduhimi
Agim Hamza Likaj
Ahmet Nevruz Meka
Ali Ibrahim Beluli
Aleksandër Ndue Smaçi
Beçe Halil Metaj
Çesk Mati Lukani
Daut Halil Çulli
Emin Sejdin Ujkaj
Eduart Selman Jonuzi
Edmond Jar Rajta
Fatos Ferit Myftari
Fatmir Hasan Zeneli
Flamur Ilmi Dyrmbi
Gazmend Vehbi Avdia
Ilir Bajram Dollami
Lefter Bezat Lamçellari
Muharrem Zamedin Hoxha
Mevlud Brahim Ymeri
Mentor Hamdi Fero
Qemal Adem Muço
Riza Muharrem Mitraj
Sofanli Naum Çeliku
Shpëtim Meno Bala
Abedin Kamber Kolgega
Arben Bani Bita
Arben Marin Gocaj
Arjan Xheral Koçi
Artur Riza Gjetaj
Artan Kudret Pronjari
Besnik Faik Shkëmbi
Dilaver Llazi Shyti
Dritan Bari Demiraj
Edmond Fatmir Lasifi
Edmond Pupem Pipiro
Ferdinant Hysen Habili
Fitim Shemsi Driçi
Hasan Demo Shameti
Fadil Hysen Bitshi
Ilir Skënder Qefalia
Luan Luftëtar Kondi
Luan Ali Margjeka
Lulëzim Fadil Fesko
Mustafa Balil Nora
Patriot Kujtim Mici
Dule Halil Bestrova
Tonin Frok Limoni
Shefqet Ismail Kollçaku
Agim Zenel Mustafaj
Adriatik Skënder Sina

Arben Fadil Allushi
Arben Braho Popa
 Hasan Çipuri
 Rifat Laçi
Arjon Fatmir Hasani
Arqile Thoma Koriveshi
Artur Shaban Kopani
Astrit Hamza Ma
Avni Reshat Gjoci
Behar Hamit Doda
Bujar Vait Roshi
Çane Avdul Çuka
Edlir Rifar Vrenezi
Izet Hamit Plepi
Izet Ymer Ymeri
Kadri Mustafa Zela
Luan Pashk Çypi
Mikel Sokrat Arapi
Miri Gavril Prifti
Petrit Shahin Cara
Qerim Cen Basha
Shkëlqim Hasan Reçi
Shkëlqim Syrja Çuedari
Eugen Aristotel Petro
Aleksandër Bibë Gura
Avni Hasan Meta
Bernond Agim Nelaj
Bardhok Ndue Lleshi
Besnik Lufatar Tare
Bujar Mustafa Pasmatçiu
Ervin Engjëll Dusha
Gëzim Preng Tagu
Ilirjan Mitat Goxhaj
Kujtim Kadri Logaj
Lin shukan Shqepa
Luan Shehu
Luan Hysni Hysa
Muhamet Avdulla Tosku
Martin Lulash Mulaj
Nano Dhimitër Papa
Odisë Llambi Çili
Ramiz Isuf Bungaj
Roland Saxhide Goce
Robert Ndrek Puriqi
Sevdil Ervedi Ereqi
Shkëlqim Nikoll jonaj
Shkëlzen Ibrahim Rukaj
Shaban Halil Ymeri
Shyqyri Xhemal Ozuni
Ylli Nos Ziu
Adrian Sefer Kapllani
Adrian Hazis Tusha
Agim Ymer Bërmuça
Arben Hysen Totaj
Armir Fitim Çani
Besnik Hasan Myrto
Bilbil Osman Makriu
Edmond Hariz Zenaj
Fatmir Terhat Shehu
Fatmir Ram Ponari
Genc Ahmet Hazizi
Gëzim Gani Pashaj
Luan Ahmet Demaj
Llambi Stavro Shyri
Mustafa Shefqet Gjonaj
Parti Gane Murati
Sokol Arif Arifi
Sokol Lulash Cigarja

Shpëtim Dine Doda
Shaban Murat Aga
Tonin Nik Bunjaj
Xhovalin Marash Ndoi
Valter Hajdar Cena
Vlash Jozef Dedaj
Vladimir Bejo Gjonçaj
Zoj Thoma Sota
Aleksandër Mark Gega
Artan Spiro Kukuri
Arjan Kadri Molla
Artur Orhan Çaushi
Agim Xhevit Aliaj
Agim Seit Xhafa
Bardhok Bibë Dedgjoni
Bashkim Nexhdet Menolli
Besnik Bajram Kaponi
Dritan Abdyl Musaj
Flamur Rasim Vata
Ferdinant Osman Shatëri
Frang Jak Prenga
Gëzim Musa Lamllari
Gjuran Zenel Burnazi
Ilir Kadri Gjini
Ilir Rexhep Mine
Mersin Sherif Rama
Nikolla Llazar Bushi
Sadik Liman Lahaj
Sokol Hasan Guraj
Shefki Xhavit Beta
Shaqir Miftar Pira
Valentine Gjergj Gjetaj
Vladimir Sadik Demaj
Zenel Sadik Gjuci
Agim Ndue Smaili
Aleksandër Nikollë Pregna
 Halil Hajdarmataj
Arjon Sulo Hoxha
Arqile Peto Gjika
 Nasi Mece
Bardhok Mark Mhilli
Dritan Merhid Metaj
Fatos Hamdi Olldashi
Fiqiri Hamdi Hoxha
Fatri Xhelil Nesimi
Genci Sabri Hoxha
Gëzim Prendi Petroku
Ilmi Riza Muha
Ismail Mehmet Muça
Kujtim Maksut Ozuni
Paulin Vlash Lleshi
Preng Zef Stojani
Sokrat Muhamet Hoda
Spartak Minella Gjenerali
Sefer Bajram Alseala
Shkëlzen Selim Ymeri
Vladimir Hasan Nake
Vladimir Dhimitër Çinari
Valentine Shtjefen Kola
Xhevdet Faik Oparaku
Arben Tahir Polisi

VITI 1984-1988
Arben Mark Stojka
Adrian Sadri Hasani
Adrian Marko Spiro
Lush Çokaj
Nuk lexohet emëri

Artan Dhimitër Xhufka
Artan Hajdin Rrokaj
Bardhyl Riza Basha
Bledar Thanas Dede
Çelo Qazim Jonuzi
Dritan Todi Rina
Dritan Qemal Çela
Dritan Bajram Mataj
Genci Ali Bajrami
Gramoz Halim Hate
Gjergji Maksi Jançe
Ilirjan Mehmet Hoxha
Kastriot Bilibil Braho
Lutfi Mehmet Çaushaj
Murat Sabri Vodha
Nikollaq Aleks Gjino
Petrit Halil Lekaj
Qemal Rexhep Memoçi
Sami Ramazan Hoxha
Safet Myrto Myrto
Sofokli Ramiz Tafa
Soartak Asllan Xhemali
Shkëlqim Hasan Alizoti
Valentine Preng Florini
Vladimir Lefter Stoja
Xhevair Haxhi Qashku
Zamir Nuredin Kuçi (Lala)
Zeqir Lirim Nanaj
Zihni Mersin Guro
Alban Jani Çoçi
Adrian Lefter Papa
Arben Eqerem Hysa
Arben Kujtim Cenolli
 Sotir Pani
Adrian Pilo Suku
Agi Vangjel Lleshi
Artan Latif Bufi
Adrian Thoma Note
Arjan Telha Kola
Arben Ram Kuçara
Alfred Skënder Kovaçi
Artur Sait Zhupa
Bledar Veip Ponde
Blerim Xhevat Arapi
Bashkim Bajram Hasani
Çlirim Ismet Hoxholli
Dritan Raif Goranaj
Ilirjan Islam Bregu
Ilir Ibrahim Kuçi
Genci Thoma Langore
Genci Dodë Doda
Gazmen Rrapo Thanasi
Leonard Kajmak Hoxha
Leonard Murat Karafili
Lavdrim Hamza Çotaj
Luan Zef Dodaj
Fatos Rexhep Bajrami
Nesti Dhimitër Xoxe
Rezart Irakli Gjerko
Shkëlqim Isamil Halipaj
Vladimir Mevlut Hoxha
Zef Llesh Kola
Xhemal Nuredin Jaupi
Adriatik Sabri Krrashi
Arben Hiqmet Çuka
Arben Petrit Dyrmishi
Arben Nasuf Haka
Adrian Laver Likaj
Arjanit Xhevit Mimini
Artan Bahri Arsi
Artan Lutfi Mer
Astrit Bektash Jaupllari
Drino Vangjel Papalia
Eduart Nikollaq Mane
Ferdinant Kozma Gerveni
Gramoz Jorgji Karaj
Hekuran Hasan Gjura
Ilir Petro Madhi
Ilir Gjon Ngjeliu
Lavdrim Xhemal Xhaka
Lefter Zenel Koca
Lefter Thanas Shkavali
Levend Bektash Duraj
Luan Xhevdet Çekrezi
Luan Bilal Muja
Mentor Shefki Elezi
Naim Mahmut Kurti
Sandër Ndue Pali
Simon Mihal Jovani
Sokol Shefqet Dylja
Sokol Seit Idërshai
Petrit Nikoll Vukaj
 Ndok Çokaj
Përparim Xhavit Daiu
Ylli Mark Lazri
Ylli Shaban Myftari

Xhemal Alush Asllani
Agim Maksut Muçollarri
Trifon Shemo Halili
 Rifat Allushi
Arben Hasan Çela
Artan Tahir Goxhaj
Adrian Prendi Gjoka
Arben Pjetër Gjergji
Altin Todi Mino
Astrit Todi Ndreu
Arben Abaz Rusi
Arjan Ibrahim Roshi
Avni Bajram Shyti
Adrian Perikli Tani
Adrian Loni Titi
Artan Petrit Teli
Dashmir Qemal Çullhaj
Edmond Refit Doko
Edlir Xhemo Koka
Enkeled Ali Meta
Fatmir Fran Maleti
Fatjon Ramiz Qerimi
Gëzim Petrit Vrapi
Ismail Halit Allkaj
Ilir Jorgji Shkoza
Ilir Hasan Salla
Idlir Syrja Shehu
Ilir Lutfi Veliaj
Niko Sotir Bozhani
Olsi Çeço Shahiu
 Bajram Mullaj
Petrit Ismail Zeneli
Rrahman Ali Alhasa
Rubin Ali Çela
Saimir Ali Alibali
Sokol Latif Dizdari
Shkëlqim Kapllan Kapllani
Vladimir Ibrahim Beqo
 Iljaz Danaj
Abaz Islam Ismaili
 Halil Vogli
Gëzim Sefer Seferi
Albert Xhemal Mushia
Altin Veli Muskaj
Arben Petraq Binjaku
Arben Dhimitër Janaqi
Arben Petrit Kalaja
Arben Remzi Lutaj
Arben Gogo Miti
Arben Hil Simoni
Arjan Ndimi Gjata
Arsen Hydai Çela
Artan Malo Aliaj
Artan Nikollë Pulaj
Artan Ahmet Sadiku
Astrit Reshat Kusha
Astrit Kaso Tafa
Ëngjëllush Shyqo Skënderi
Ernest Peço Prençe
Fadil Gjoni Beqiri
Ferit Shaban Kurti
Fillip Gjin Paluca
Genc Pjetër Gjini
Gjok Pjetër Prençi
Islam Tomë Agaraj
Ligor Stefan Shoti
Mirand Pandeli Dano
Petrit Dodë Zogu
Sotir Kiço Jani
Syrja Mexhit Zibo
Shkëlqim Magrip Tenaj
Shkëlqim Fran Mhillaj
Shpëtim Shefqet Topalli
Tahir Muhidin Çollaku
Vladimir Mite Çiko
Volf  Sherif  Hyra
Arjan Petro Qirko
Adrian Njazi Nelaj
Arjan Bastri Xhebro
Ardi Aleksandër Bano
 Shyqyri Kazaferi
 Ali Sinakoli
Arben Nikollë Petro
Arben Abaz Murati
Altin Skënder Nesimi
Artan Bardhyl Lilo
Agim Vasil Gjeka
Albert Shaban Uku
Behar Muharrem Sulejmani
Besnik Jonuz Veliu
Drini Adem Skëndaj
Ferdinant Tahir Gjeta
Gramoz Radë Sojati
Gramoz Kadri Dragoti
Gazmir Dule Haziollari
Ilir Kujtim Braçja

Ilir Fatmir Buzali
Ismet Sali Margjeka
Lekë Frrok Koleci
Leonard Kadri Lika
Marjam Ndoc Paloka
Nuri Aqif Gjeci
Petrit Pal Çuni
Ramiz Sadush Bregu
Roland Ruhi Alushani
Syrja Luto Myftari
Sokol Gani Beqiri
Kastriot Pashun Ruçi
Tonin Preng Marku
Tonin Preng Marku
Gjovalin Pal Nikolli
Vajdin Xhemal Lame
Ajet Aqif Dulti
Agim Sabri Hila
Agim Rifat Neziri
 Luigji i
Alqi Vasil Rokana
Alfred Mitat Shehu
Banush Xhevit Gjoni
Besnik Avni Toska
Bujar Qazim Toska
Dhimo Jorgo Korini
Erjon Luftar Budo
Elmaz Ramazan Koleci
Fatmir Ali Bufi
Flamur Rasim Melani
Fatos Hysen Ruçi
Fadil Fejzi Shira
Gëzim Qamil Kuqi
Gëzim Sherif Ruda
Gazment Ismet Saçaj
Gjin Mark Dedgjoni
Hajri Selman Hoxha
Hajri Vesel Shehu
Ilir Adem Metaliaj
Isa Ibrahim Mella
Ismet Hysen Muça
Jetnor Riza Gjoka
Kastriot Gjon Gjikolaj
Kujtim Idriz Hoxha
Lenard Sokrat Kumaraku
Lulash Mark Kreniku
Martin Dodë Biba
Nuri Asim Kërçani
Përparim Bektash Qemal
Qirjako Sokrat Zherdi
Skënder Bajram Shehu
 Martin Pepkolaj
Agim Asllan Basha
Arben Zyber Hamati
Arianit Servet Latifi
Arian Nurellari
Artan Hiqmet Lika
Astrit Hysen Cenmurati
Astrit Orhan Ostrovica
Astrit Beqir Xhafa
Besnik Bardhosh Balla
Besnik Avdyl Dembacaj
Dashnor Hetem Jakupi
Edi Jetonor Qyra
Fatmir Mehmet Përlesha
Fatos Isuf Elezi
Gëzim Hariz Gosturani
Gjelosh Mark Prendi
Kujtim Nik Alia
Kujtim Osman Doka
Kujtim Qerim Llapushi
Kujtim Pashko
Leart Durim Bellaj
Liman Imer Hoxha
Naim Rasim Disha
Neki Skënder Qosja
Osman Ismail Tereziu
Përparim Nebi Sulkaj
Robert Theodhor Besho
Rustem Jakup Çela
Rapi Aleks Konini
Selaman Ali Alsela
Shefqet Gani Hasanllari
Shkëlqim Shyqyri Bleta
Shpëtim Kadri Jaupi
Zaim Gani Gjoka
 Rexhep Panavija
Aleks Gjon Kuçi
Andi Fuat Çana
Arben Selman Dorti
Arben Ded Bika
Arben Abedin Nikolli
Arben Ymer Ukperaj
Bardhi Hil Jaku
Begator Dajlan Hila
Besnik Ali Demko

SPECIALE



E mërkurë 9 Gusht 201712 - SPECIALE

VERËN, NË DETIN E SHQIPËRISË!

Një grup i zëshëm zonjash
tek të shtatëdhjetat është
rreshtuar në plazhin e një

kafeneje në Porto Palermo, një
zonë e vogël bregdetare disa kilo-
metra nga Himara. Me një theks
tipik të Torinos, për t'ia hedhur
pritjes në radhë, flisnin me zë të
lartë mbi surprizat e udhëtimit të
tyre në të ashtuquajturin "Toka e
Shqiponjave". Në thelb, për të
përmbledhur më të spikaturat,
deri më tani ato ishin pesë. Tirana
mund të arrihet në më pak se dy
orë fluturim nga Italia. Në Sh-
qipëri, të gjithë apo shumica flasin
mjaft rrjedhshëm italisht.

Kudo që mund të shkosh mund
të hani mirë dhe të shpenzoni pak
(sigurisht më pak se në 'Belpaese').
Deti është aq i bukur sa ai i Gre-
qisë (por, ju lutem, mos ua thoni
grekëve këtë!). Njerëzit janë gjith-
monë miqësorë dhe të gatshëm në
atë mënyrë që, mjaftojnë të sh-
këmbesh vetëm disa fjalë dhe men-
jëherë kalon në sloganin e pash-
mangshëm Itali-Shqipëri "një fy-
tyrë, një racë". Duke lënë pas peri-
udhën shqiptare të emigracionit
pas rënies së Republikës Popullore
Socialiste të Shqipërisë (në vitin
1991), prej kohësh i arkivuar tash-
më dhe i tejkaluar me fenomenin
e fundit të emigracionit në kthim,
paragjykimi është zëvendësuar
nga kurioziteti. Ia vlen, pra, ta pro-
vosh atë.
TIRANA, 50 NUANCA,
POR JO (MË) GRI

E re dhe proaktive si kryetari i
pashëm i bashkisë, Erion Veliaj,
Tirana është motori i zhvillimit që
po prek të gjithë vendin. Me më
shumë se njëqind kantiere të hapu-
ra në qendër të qytetit, parqet e
lojërave të inauguruara në periferi,
zonat e reja të gjelbra që kanë zëv-
endësuar betonin, hapjen e zonës
pedonale në sheshin e madh
"Skënderbej", transformimin e paz-
arit të vjetër ushqimor i njohur si
Pazari i Ri, i cili tani ngjason me
tregun La Boqueria të Barcelonës,
por në miniaturë, ish-bunkerin
antiatomik të Tiranës të përshtat-
ur në 'Bunk'Art', ku dëshmitë his-
torike të periudhës komuniste janë
të ekspozuara krah veprave të ar-
tit bashkëkohor, Tirana është një
qytet interesant për t'u vizituar
(dhe sidomos) për t'u jetuar.

'Blloku', zona që ka qenë tradi-
cionalisht e rezervuar vetëm për
elitën komuniste, me një mizëri
dyqanesh, restorantesh, baresh
dhe lokalesh, sot është lagjja më
'cool' e kryeqytetit. Ditë e natë,
këtu ashtu sikurse në majën e
Dajtit ku mund të mbërrihet për
një çerek ore nëpërmjet telefer-
ikut romantik "Dajti Ekspres", të
rinjtë takohen për të kremtuar
një stil jetese tipik të verës mes-
dhetare. Nëse mes vendeve që si-
pas guidave turistike duhen parë
absolutisht, janë në radhë të parë
Xhamia e Et'hem Beut, Kulla e
Sahatit,  Muzeu Historik Ko-
mbëtar dhe Qendra Botërore
Bektashi, urdhri islamik sufist, i
themeluar në shekullin e XIII
nga Haxhi Veli Bektashi, ajo që
kundërshton nuancat e shumta
gri të kryeqytetit shqiptar dhe që
janë të lidhura me periudhën e
udhëheqësit komunist Enver
Hoxha, është ndjesia e një qyteti
ku punohet pa pushim.

BERATI, GJIROKASTRA,
BUTRINTI

Edhe pse mund të duket e lehtë
të thuhet, shprehja "ia vlen rruga"
mund të jetë mjaft e dobishme në
rast se ju keni dyshime për zgjedhjen
e një destinacioni. Në lidhje me tri
zonat shqiptare të deklaruara zona të
Trashëgimisë Botërore nga UNESCO,
për shembull, kjo thënie është shumë
e përshtatshme. Me lumin Osum që
rrjedh në shpatet e maleve, shtëpitë
prej guri të ndriçuara lehtësisht në
natën e errët dhe Kisha që ruan
nga lart qytetin duke mbajtur sh-
trënguar ikonat e saj të çmuara
(dhe, dy hapa larg muzeut Onufri),
Berati është quajtur "qyteti i një
mijë dritareve". Me pak imagji-
natë, nëpër rrugët e ngushta dhe
rrethinat rurale, këtu ndihesh si
brenda një djepi.

Ka qenë shkrimtari i famshëm,
Ismail Kadare, që e ka bërë në
fakt të pavdekshme bukurinë ob-
jektive të Gjirokastrës, falë ro-
manit të tij "Kronikë në gur"
(1971). Në mesin e kafeneve në
natyrë, pazarit të suvenireve e
antikuareve tipike lokale dhe
banesave të vjetra të epokës os-
mane, gati për t'iu rindërtuar fas-
adën, busull këtu është kalaja,
për pamjen bujare që ofron mbi

qendrën e vjetër historike dhe në
pak (por në të vërtetë, përsëri
shumë!) 'stonatura' moderne.

Dhe pastaj, për entuziastët e
arkeologjisë, është i pashmang-
shëm Butrinti. I ruajtur mirë, i
kuruar dhe i vendosur në një pei-
zazh të mbetur pezull mes detit
dhe bimësisë së dendur, që duket
sikur dëshiron ta përpijë, zona më
e rëndësishme e Shqipërisë i kata-
pulton vizitorët në një udhëtim
prapa në kohë përmes rrënojave të
qytetërimit helenistik, romak, bi-
zantin, venecian dhe osman.

Nga Marta Ghelma

SI ËSHTË DETI NË
SHQIPËRI?

Rruga gjarpëruese bregdetare
që lidh qytetin e Vlorës me Sa-
randën është një nga më spektakol-
aret në Mesdhe. Pas kalimit të
1.027 metër lartësi në Llogara, në
fakt, duke filluar nga gjiri i Palasës
deri poshtë në Kepin e Stillos, rivi-
era shqiptare është një seri gjiresh
dhe plazhesh të parapëlqyera, pak
a shumë, nga numra të mëdhenj
turistësh.

Saranda e shkëlqyeshme dhe
plazhet e gjata të Vlorës (ashtu si

edhe në veri, plazhet e pafundme
dhe të pajisura të Durrësit) tërhe-
qin mbi të gjitha familjet dhe kur
bie dielli, argëtimin e festave në
breg. Por ato të Himarës, Dhërmiut
dhe Porto Palermos ruajnë një
sharm më diskret. Duke përshkuar
këtë shtrirje të bregdetit shqiptar,
midis fshatrave, hoteleve të vogla
familjare, dhe minigjireve për t'u
zbuluar në liri të plotë (mundë-
sisht me një anije private) ka hapë-
sirë për t'u ndjerë vërtetë "pioni-
erë".
KSAMILI, ISHULLI
I ËNDRRAVE

Nga ana tjetër, ishulli i Korfuzit
është vetëm pak milje detare larg
dhe ata që janë në kërkim të një deti
për kartolinë (ose më mirë të thua-
sh për "Facebook"), mund të zbres-
in pak më poshtë për të qëlluar në
shenjë me Ksamilin. Katër ishujt e
tij të vegjël, lehtësisht të arritshëm
me not apo varka me pedale nga
plazhi, ju ftojnë për t'u çlodhur në
ujërat e qartë, ku jashtë pikut të
sezonit, edhe peshqit habiten me
praninë e plazhistëve. Megjithatë,
korriku dhe gushti, këtu si kudo
është periudha që e bën dallimin:
zgjohuni herët dhe kredhja e vet-
mitare është e garantuar!

Botuar në "VBotuar në "VBotuar në "VBotuar në "VBotuar në "Vanity Fanity Fanity Fanity Fanity Fair"air"air"air"air"
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Të gjithë e kujtojmë ende
mbrëmjen e 2 janarit, ku
violinist i mirënjohur Sh-

këlzen Dolli solli në Tiranë Filar-
moninë e Vjenës. Me plis në kokë
dhe me një teke raki, Dolli i entu-
ziazmoi të gjithë sallën e Pallatit
të Kongreseve. Por duket se ky
emocion do të përsëritet. Burime
nga "Gazeta Shqiptare" kanë mun-
dur të mësojnë se Shkëlzen Dolli
do të rikthehet edhe njëherë në
Tiranë, së bashku me Filarmoninë
e Vjenës. Me aq sa kemi mundur
të mësojmë kanë nisur provat për
të mirëpritur artistin e mirënjo-
hur, në një koncert që do të orga-
nizohet në sheshin "Skënderbej".
Bëhet me dije se koncerti do të
mbahet më 23 shtator 2017. I mbër-
ritur në Shqipëri, një ditë pasi
mori pjesë në koncertin e fillim-
vitit në Vjenë, artisti shqiptar
dhe Ansambli  i  Filar monisë
vjeneze, performuan me rezo-
nancë të lartë profesionale në
kryeqytet më 2 janar të këtij
viti. Në një shfaqje që solli në
ajrin shqiptar kompozitorët më
të mëdhenj të botës, kulmi ishte
performanca e orkestrantëve
me plis në kokë, ndërsa luanin
"Danubin Blu" dhe pinin raki
shqiptare. Për më tepër se 1 orë
e 30 minuta, 36 anëtarët e filar-
monisë vjene ze perfor muan
klasikët e muzikës botërore. Një
pjesë e konsiderushme e të
ardhurave të përfituara nga shfaq-

Enida Himaj

ja shkuan për bamirësi. Mbetet
për t'u parë sesi do të jetë organi-
zuar shfaqja këtë herë, por natyr-
isht që do të ketë tipare tradicio-

Shkëlzen Dolli do të
rikthehet edhe njëherë në
Tiranë, së bashku me
Filarmoninë e Vjenës.
Me aq sa kemi mundur
të mësojmë kanë nisur
provat për të mirëpritur
artistin e mirënjohur, në
një koncert që do të
organizohet në sheshin
"Skënderbej".

TË GJITHA DETAJET E SHFAQJES MADHËSHTORE

Shkëlzen Dolli sjell përsëri  Filarmoninë
e Vjenës në Tiranë më 23 shtator

Koncerti i violinistit të mirënjohur, në vjeshtë tek sheshi "Skënderbej"

nale shqiptare në ço detaj. E duke
qenë se është në shesh të hapur,
hyrja do të jetë e lirë për të gjithë
publikun.
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“PLAS” KËNGËTARI GREK
Thonë se jam shqiptar,
përdorues droge, alkooli dhe gay

Big Mama trupin si modele,
shkëlqen në dasma

Olta Boka, 'topless'
me pushime?!

Olta Boka është duke shijuar
pushimet me familjen në

një ishull në Greqi. Duket se
këngëtarja po kënaqet shumë
këtë verë. Olta nuk njihet si
këngëtare që preferon ekspoz-
imin e tepërt, mirëpo në një
postim të saj në profilin në
"Instastory" ka kuriozuar shumë
persona. Olta është sipër një
kamerdareje në formë shalqiri
dhe përpara pjesës së gjoksit ka
vendosur një figurë në formë
shalqiri. Ndoshta këngëtarja ka
dashur të kombinohet me ka-
merdaren, ose do të fshehë
diçka. Gjithçka ngelet enigmë!

Këngëtaren e njohur Big Mama kohët e fundit e shohim tejet aktive nëpër
dasma e ahengje të ndryshme familjare. Vera për Bigun është tejet e

ngarkuar. Këngëtarja është shumë aktive në rrjetet sociale dhe pothuajse çdo
natë poston fotografi nga performancat e saj në dasma dhe festa të tjera. Në
foton e fundit postuar në profilin e saj në "Instagram", ajo shpreh falënder-
imin për familjen Fazlij nga Gostivari. "Zoti mos më lasht pa ju. Ju falemind-
erit, Gostivari për besimin dhe dashurinë që keni ndaj meje. Ju dua pa fund!
Sërish sot në Gostivar te familja Fazlij", ka shkruar këngëtarja. Në fakt, ajo
që bie në sy është pamja dhe
linjat e Bigut. Që kur ka reali-
zuar operacionin, është duke
mahnitur fansat me ndryshimet
në peshë dhe tonifikimin që ka
arritur trupi i saj. Në disa
fotografi dasmash Bigu vë në
dukje linjat trupore dhe duket
më se e lumtur.

“PLAS” KËNGËTARI GREK
Thonë se jam shqiptar,
përdorues droge, alkooli dhe gay

Adrola dhe Adisi, për herë të parë
bashkë pas lajmit të ndarjes
Adrola Dushi dhe Adis Patushi nuk e kanë pohuar kurrë se janë ndarë.

Në fakt, zërat kanë qarkulluar kur Adrola u shpërngul për në SHBA,
ku ka edhe mamanë. Atëherë Adisi tha se ishte thjesht çështje kohe, sa të
bënte dokumentet dhe të bashkohej me familjen. Mirëpo asgjë nuk u tha
sa i përket bashkimit familjar. Sido që t'i
kenë raportet ata, kur janë së bashku
me djalin e tyre duken shumë të lumtur.
Së fundmi, Adrola, Adisi dhe Troi kanë
qenë në dasmën e një kushërire të
Adrisit, e cila në fotot e postuara në
profilin "Instagram" na tregon se sa janë
kënaqur. Në postimet e Adisit, bukurosh-
ja nuk duket askund. Ai ka postuar foto me kushërirat dhe djalin e tyre,
Troin. Pavarësisht të gjithave, Adrola dhe Adisi duket që mbajnë mar-
rëdhënie mjaft të afërt me njëri-tjetrin. Në gëzime familjare ata shfaqen
kudo bashkë. Gjithashtu janë shumë të dhënë pas vogëlushit të tyre
bukurosh, siç duket edhe nga fotoja që ka postuar Adisi e që e ndjek
komenti i Adrolës: "Mbret".

Ajo është, pa dyshim, një ndër femrat më të nxehta në Shqipëri. Flasim
për Alesia Bamin, e cila këtë verë duket se po e shijon pa fund. Modelja

simpatike ka nisur pushimet, duke fituar vëmendjen e të gjithë të pranish-
mëve, por jo vetëm. Bukuroshja ka postuar në rrjetet sociale foto nga ditët
e nxehta që po kalon buzë detit, duke "thyer" rrjetin me sensualitetin dhe
format shpërthyese që ka. E nëse po mendoni se Alesia është në këto push-
ime me ndonjë mashkull, gaboheni. Brunia bukuroshe duket më në formë se
kurrë teksa po pushon me familjen e saj.

Pushimet 'hot' të Alesia Bamit,
tregon format buzë detit
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Shkencëtarët në një
studim për fondin
botëror për kërkime

mbi kancerin, kanë zbuluar
së fundmi se ushqimi mesd-
hetar ul rrezikun nga kan-
ceri i gjirit me 40 për qind.
Duke pasur parasysh se në
ushqimin mesdhetar kon-
sumohen ushqime të pasu-
ra me substanca ushqyese,
siç janë arrat, pemët, pe-
rimet, peshku, drithërat
dhe vaji i ullirit, ky ushqim
mund të ulë rrezikun nga
goditja në tru dhe sëmund-
jet e zemrës.
Ushqimi mesdhetar është
sidomos efikas në uljen e
rrezikut nga kanceri ER-
negativ i gjirit, i
cili  zakonisht
paraqitet në post-
menopauzë dhe
nuk mund të
shërohet me ndi-
hmën e terapisë
hormonale.
Udhëheqësi i stu-
dimit, profesori
Pit van den Brant
zbuloi se rreziku
nga kanceri i gjir-
it është ulur në
mesin e grave të
cilat përdorin
ushqimin mesd-
hetar, por që nuk
kanë jetuar në
vendet mesd-
hetare.
Në studim, i cili
është publikuar
në revistën "In-
ternational Jour-
nal of  Cancer",

Ushqimi mesdhetar ul
rrezikun nga kanceri i gjirit

po ashtu thuhet se një lloj
i tillë i kancerit të gjirit za-
konisht ka prognoza më të
këqija nga të tjerët.
Në hulumtim, i cili ka zg-
jatur 20 vjet, shkencëtarët
kanë vëzhguar 62.573 gra
në moshën nga 55 deri 69
vjeç.  Me kujdes është
përcjellë ushqimi i tyre, në
të cilin përdorimi i mishit
të kuq, ëmbëlsirave, bukës
dhe orizit ishte në nivel të
ulët.
Në ushqimin mesdhetar
konsumimi i alkoolit ësh-
të i matur, por duke ditur se
ai ndikon në paraqitjen e
kancerit të gjirit, ai ishte
përjashtuar nga studimi.
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BULEVARDI
POLITIKNa merrni seriozisht!

Ish-kryeministri, nostalgjik
për ditën e parë të punës

Trokitje e Zija Çelës, Luan Rama
i shkruan shkodranisht…

Pacolli zbulon arsyen përse
do të pushojë në Ksamil

Macron "kopjon" Edi Ramën: Kërkon
të pyeten qytetarët e BE-së

Ish-kryeministri i Shqipërisë, Aleksandër Meksi, dje u zgjua plot nostal
gji… Meksi kujton ditën e tij të parë të punës si inxhinier ndërtimi. "Si

sot 57 vite më parë, 8 gusht 1960 kam filluar punë si inxhinier ndërtimi
në kantierin e ndërtimit të Hidrocentralit të Shkopetit. Isha 21 vjeç e 5
muaj", shkruan Meksi në "Facebook".

Biznesmeni dhe politikani kosovar, Behgjet Pacolli së fundmi
në rrjetet sociale ka sqaruar opinionin publik se përse ai nuk i

bën pushimet jashtë vendit, por ka zgjedhur bregdetin shqiptar.
Pacolli shkruan se nuk zgjedh të shkojë në Maldive apo ndokund
tjetër, pasi atje nuk flitet shqip. "Në Maldive nuk flitet shqip.
Kushdo që të bëhesh, kurrë mos e harro atdheun", shkruan Pacolli
në "Facebook", shoqëruar edhe me një foto nga jugu i Shqipërisë.

Zv.kryetari i LSI, Luan Rama, ka zgjedhur të publikojë në "Facebook" një
tregim të shkrimtarit të njohur Zija Çela. E duke iu rikthyer viteve të tij si

student në Institutin e Shkodrës, në degën Gjuhë-Letërsi, ai  komenton tregimin
e Çelës në shkodranishte. "Po e marr
tregimin tand e po e publikoj në faqen
time, pa t'marr leje mik i dashtun Zija! E
për me mujt me ardh me do fjal zemne
aty n'shpirtin tand t'gjan e pa cak, po
baj nji sprov me t'shkru n'shkodranisht.
Shpirtin tand bujar e qi dan veç dashni
ndër na e ka bekue Zoti, e ti e ke për
detyr t'shejt me na dhan si ke ba tan
jetën tane, veç mirsi si shenjt i fjalës
bukur, qi gjuha jon' e bekume na
shungullon, si ka than Dom Ndre
Mjedja i madh! E tuj e lexu tregimin
tand, du me t'than se si me dhjet a me
dhjetmij rreshta, Zija Çela ka met ai qi
ka ken, e ka me ken ai qi asht, Zijai im i
dashtun!"- shkruan Luan Rama.

Nëse Kryeministri i
Shqipërisë ka nisur një

fushatë menjëherë pas
marrjes së timonit i vetëm,
"për të pyetur" qytetarët për
spastrimin e administratës,
presidenti francez, Emmanuel
Macron ka hedhur idenë dhe
ka premtuar se do të nisë një
sërë "konventash demokra-
tike" për të lejuar qytetarët
në të gjithë Evropën të
vendosin për të ardhmen e
BE-së. Kjo ide madhore është
ndër elementët më të rëndë-
sishëm të planeve dhe ideve të
Macron për të "ringjallur"
idenë e Evropës në këto kohë
të vështira për të. Presidenti
francez sugjeron që qeveritë e
çdo shteti të organizojnë
konventa në formën e debat-
eve kombëtare, ku të diskuto-
hen përparësitë e të qenit në
BE dhe të sugjerohen ide për
ta "rifilluar bashkimin".
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Kur ndaloi në "Carrefour de
l'Odeon", ai i hodhi një
vështrim të gjatë sheshit

ku ndaheshin dy rrugë që
ngjiteshin përpjetë: "Rue de
l'Odeon" dhe "Rue Monsieur le
Prince". Përballë shquhej ende ajo
shtëpia botuese, ku dikur qenë
shtypur botimet e para të "Uliksit"
të Xhejms Xhojsit, në gjuhën
frënge. Pas pesëdhjetë e shtatë
vitesh, Hasan Jero, studenti i
dikurshëm i mjekësisë, atë vjesh-
të të vitit 1993 po i ngjitej sërish
rrugës "Monsieur le Prince". Tani
sytë e tij kishin mall, madje më
shumë se mall. Krahas pllakës së
re të emrit të rrugës, kish mbetur
ende ajo pllakë e vjetër ku ishte
shkruar "Rue des Fosses Monsieur
le Prince", duke përkujtuar kësh-
tu princin e dikurshëm të Conde-
së, Henri II, i Burbonëve. Ishin po
ato shtëpi të vjetra me trarë druri
dhe gdhendje guri. Ishte dhe por-
tali i Hotel de Bacq, i ndërtuar që
më 1750-të. Më sipër, atje ku ngri-
hej ndërtesa klasike e "Lycée Saint
Louise" apo "Collège d'Harcourt",
ndërtuar që më 1280-të. "Rue Ra-
cine" nisej nga teatri i "Odeon" apo
"Thèatre de l'Europe" dhe priste në
mes rrugën "Monsieur Le Prince".
Pak më tej, dikur kishte banuar
shkrimtarja George Sand me famil-
jen e saj e disa porta më tutje so-
ciologu Auguste Le Comte, për të
cilin ishte shkruar gjatë në gazetën
shqiptare "Illyria" të viteve '30-të.
Në kafenenë "Le Petit Prince" dy-
ert qenë mbyllur dhe s'kishte
pothuaj asnjeri. Njerëz të paktë
kalonin kundrejt shtëpive, ku
dikur kishin banuar filozofi Blaise
Pascal dhe pranë në numrin 49,
poeti i njohur anglez Longfellow.
MIK ME ENVER HOXHËN,
ARMIK ME PUSHTETIN
POPULLOR

Hasan Jero u ndal para
ndërtesës, ku dikur kishte jetuar
disa vite me radhë si student. Ja,
atje lart, në katin e tretë, aty ku
dritaret binin në rrugë, kishte jet-
uar rininë më të bukur të tij. Kur
u ngjit në atë hotel të vjetër, sepse
iu duk se gjithçka po ndodhte si
gjashtëdhjetë vjet më parë, thua se
ishte kthyer nga pushimet e verës
për të rifilluar shkollën sërish. Në
ato dy dhoma banonin atë kohë
katër studentë, por dhjetëra stu-
dentë të tjerë mblidheshin aty.
Poshtë dritareve pothuaj përballë
ishte libraria "Samuelian", e hapur

KUJTIMET

Bëheshim atë kohë rreth 80 studentë shqiptarë, jo pak. Vendet tona të preferuara ishin teatrot
dhe sheshet e 'Odeon', 'Comedie Française', sallat e kinemave ku ndiqnim filmat e
Marcel Pagnol, Remy, Victor France, Charles Vanel apo Harry Boor në
filmin e mrekullueshëm "Të mjerët"

Me nostalgji të
veçantë ai

kujtonte ato vite
të para të
pasluftës,

mbushur plot
shpresë e dëshirë

për të ndërtuar
Shqipërinë e re.

““

Nganjëherë kur
luanim me letra,
me ne, pra unë

Qemali dhe
Enveri, vinte edhe
plaka. Pastaj ne ia
merrnim këngës
labçe dhe plaka e
çuditur na pyeste

se ç'këngë na
ishte kjo.

““

Kur Hasan Jero dhe
Enver Hoxha luanin letra në
"Rue Monsieur le Prince"

Kujtimet e mikut të Enver Hoxhës, që u
dënua me 22 vite burg në komunizëmNga Luan Rama*

nga një armen para nja dhjetë
vjetëve e që tregtonte libra të botës
së Orientit, të Turqisë, Persisë, të
qytetërimit grek e atij shqiptar. Ai
i kishte ruajtur ende ato fotografi
të vjetra të kohës së studentit. Në
disa prej tyre, ata kishin dalë në
sfondin e kullës "Eiffel" apo buzë
Senës. Pasdite zbrisnin drejt
"Quartier Latin", ku ishte një
restorant i vogël i një përmetari të
quajtur Llazar. "On se voit chez

Lazar", - thoshin shpesh ata.
Në atë kohë në Paris kishte plot

emigrantë politikë si Kol Tromara,
Ali Këlcyra, Qazim Koculi, Sejfi

ver Hoxha dhe ishte nga Gjirokas-
tra. Vinte tek miku i tij Qemal
Karagjozi, me të cilin ishte njohur
që në kohën e Liceut të Korçës. Atë
kohë ai banonte aty bashkë me
shokë të tjerë si studentin për
mjekësi, Remzi Fico, etj.

Djaloshi vinte nga Montpellier,
jugu i Francës, ku i kishte lënë
përgjysmë studimet në "Faculté
des sciences naturelles", ndërsa
tani donte të regjistrohej në fakul-
tetin e drejtësisë të Sorbonës". "Më
kujtohet mjaft mirë kur erdhi En-
ver Hoxha, - kujtonte Hasan Jero,
atëherë student për stomatologji
në Paris. - Rrinim në katin e dytë
të hotelit, në 65... 'Rue Monsieur
le Prince'. Mbaj mend edhe një
grua plakë nga Limuzina, Madame
Agré. Nganjëherë kur luanim me
letra, me ne, pra unë Qemali dhe
Enveri, vinte dhe plaka. Pastaj ne
ia merrnim këngës labçe dhe pla-
ka e çuditur na pyeste se ç'këngë

na ishte kjo. Më pas erdhi dhe Men-
du Angoni, antizogist, i cili në
Vjenë kishte marrë pjesë në aten-
tatin kundër mbretit Zog. Zonja
Agré nuk pranoi t'i merrte para dhe
e vendosi atje bashkë me ne. Sokrat
Mio ato kohë banonte jo larg nesh,
në një hotel në "Quartier Latin".
Festën e 28 Nëntorit e bënim në
ambasadë, ndërsa kur donim
të vallëzonim, shkonim për

Vllamasi, Rexhep Mitrovica, etj.
Një ditë të vitit 1933, në hotel "La
Princesse" kishte ardhur një
djalosh i ri, bukurosh. Quhej En-

Foto e Hasan Jeros me miqtë
e tij në Paris, në vitet 1930

Foto e Hasan Jeros me miqtë
e tij në Paris, në vitet 1930
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Pas luftës, Jero
nuk e mendonte
se Enver Hoxha,

ai student i
brishtë, që kurrë
s'kishte mbaruar

studimet
universitare, as në
Montpellier e as
në Sorbonë, do të

bëhej një ditë
drejtuesi i
Shqipërisë.

““

Sopranoja shqiptare është
vlerësuar për debutimin në

interpretimin në Peralada
(Spanjë) të Cio-Cio-San në "Mad-
ama Butterfly", duke u cilësuar
'geisha yll'. Sopranoja Ermone-
la Jaho ka emocionuar pub-
likun në "MASH AMB" dhe ësh-
të krahasuar me Maria Kallas.
Pas suksesit në Festivalin Cas-
tell de Peralada, ajo ka dhënë
një intervistë për "El Periodico"
në Spanjë.

E pyetur se çfarë
domethënie ka për të, t'i rikthe-
het mishërimit të një geishe,
Jaho është shprehur se çdo
herë është ndryshe.

"Opera është si jeta dhe ësh-
të plot me ndjenja universale.
Por jeta ndryshon dhe inter-
pretimi i Cio-Cio-san, gjithash-
tu. Gjithnjë e këndoj si të jetë
hera e parë dhe e fundit. Çdo
moment është unik, i pa-
përsëritshëm. Në Peralada,
duke qenë në një ambient të
hapur, kur arrin në fundin e
aktit të parë, dueti që këndohet,
në një natë me yje është
magjik".

Më herët, "The Indipendent"
ka shkruar se Jaho është Cio-
Cio Sani më e mirë që Londra
ka parë. Ndërsa, pas suksesit në
Spanjë, Jaho thotë në interv-
istën e saj për "El periodico" se
"si një ballkanase e mirë dhe
mesdhetare po ashtu, bart me
vete në gjak pasionin dhe
mundësinë për të kontrolluar
emocionet dhe për t'i drejtuar
deri në çastin e fundit. Këngë-
tari është një strateg kur i du-
het të llogarisë nëse duhet të

nga "Closerie de Lilas", një
sallë e madhe që quhej "Salle

Bullier". Bëheshim atë kohë rreth
80 studentë shqiptarë, jo pak. Ven-
det tona të preferuara ishin teatrot
dhe sheshet e "Odeon", "Comedie
Française", sallat e kinemave ku
ndiqnim filmat e Marcel Pagnol,
Remy, Victor France, Charles Vanel
apo Harry Boor në filmin e mrekul-
lueshëm "Të mjerët". Në vitet 1934-
1935 kur sapo kishim ardhur, në
Paris kishin shpërthyer manifes-
timet e punëtorëve. Një ditë plasi
pushka dhe u vranë dhjetëra punë-
torë. Policia na kapi se ishim në
radhë me punëtorët. Ishim të ma-
jtë. Më pas na liruan. Shpejt qever-
ia do të binte dhe në pushtet, më
1936, do të vinte Leon Blum dhe
socialistët e "Frontit Popullor".
Lexonim shumë gazetat e majta si
L'Humanité, Temps, zëdhënëse e
qeverisë, Oeuvre, një gazetë e
radikalëve socialistë e drejtuar nga
zonja Tabuy, apo Le Canard En-
chainée. Më pas nga Moska na er-
dhi dhe studenti Llazar Fundo, një
djalosh mjaft simpatik. E dëgjonim
gojëhapët se lexonte shumë dhe
ishte një "mi" bibliotekash."

Kujtimet e Hasanit ishin të
shumta. Një mori fotografish, ai i
kishte ruajtur gjer në fundin e
jetës së tij, ku shquheshin stu-

SUKSESI

ERMONELA JAHO: NJË KËNGËTARE
ËSHTË NJË STRATEGE

japë më pak a më shumë". Publiku
sipas Jahos duhet të emocionohet,
por edhe të dëgjojë muzikën. Ajo
është shprehur edhe njëherë se
kënga është një terapi. "Interpreti-
mi i Cio-Cio-san dhe i Violetës sjell
një shpirt të të rraskapitur. Jeta
është luftë. Duhet të punosh e të
flijohesh. Unë e adhuroj këtë pro-
fesion edhe pse kërkon shumë
sakrificë", ka thënë sopranoja.

Muaj më parë në "Convent Gar-
den" me performancën e saj ka
magjepsur.

Në shtator të 2016-ës, mediat
spanjolle e kanë cilësuar një fund
triumfal aktin final të operës së fam-
shme pas premierës së "Otello" në
të gjitha netët kur është shfaqur
Ermonela Jaho. Duartrokitjet kanë
zgjatur disa minuta për dyshen
dhe për gjithë ekipin që në fund të
operës mblidhet në skenë.

Sopranoja e njohur shqiptare
është shpallur fituese në "Interna-
tional Opera Awards" e më pas pat
falënderuar admiruesit e saj në
Shqipëri dhe në botë. "Dua të falën-
deroj të gjithë admiruesit e artit

tim nëpër botë dhe veçanërisht
në Shqipëri për mbështetjen
dhe dashurinë. Kushdo që i
dedikon jetën pasionit të tij
është gjithmonë fitues... Ju dua
të gjithëve!", qe shprehur ajo.

Përgjatë rrugëtimit të saj,
shpesh ka pasur disa ndalesa të
suksesshme. Hera e parë ishte
me një soprano nga Italia, Ka-
tia Riçiarelli, e cila e ftoi Er-
monelën për të studiuar në Ita-
li, atje ku ajo nisi karrierën. Ajo
është martuar me një shok fëm-
ijërie, i cili jetonte në Nju Jork
dhe akoma jeton atje përgjatë
dy muajve të vitit kur nuk
udhëton.

Ajo ka performuar në shumë
opera të botës, duke përfshirë
Royal Opera në Londër, Metro-
politan Opera në Nju Jork, Ber-
liner Statsoper, ParisChamps
Elysees-Teatro San Carlo di
Napoli, Opera Kompania e Fil-
adelfias, Opera e Marsejës, Are-
na di Verona, Teatro Verdi di
Trieste, Teatro La Fenice, Teat-
ri Capitoul de Toulouse, etj.

dentët shqiptarë, shokët e tij, si tek
kulla 'Eiffel', në Trocadero, në kop-
shtet e Luksemburgut, nëpër Par-

is apo jashtë Parisit
në ekskursionet e
tyre për të kaluar të
dielat. Pas luftës,
Jero nuk e mendon-
te se Enver Hoxha, ai
student i brishtë, që
kurrë s'kishte
mbaruar studimet
universitare, as në
Montpellier e as në
Sorbonë, do të bëhej
një ditë drejtuesi i
Shqipërisë. Me nos-
talgji të veçantë, ai
kujtonte ato vite të
para të pasluftës,
mbushur plot
shpresë e dëshirë për
të ndërtuar Sh-
qipërinë e re. "Mbaj
mend lietnant Co-
chet të dërguar nga
qeveria franceze, më
tregonte ai në sh-
tëpinë e tij, ulur në

një minder. - Punoi shumë për Sh-
qipërinë demokratike. Shpesh lu-
ante tenis me Jusuf  Vrionin. Mbaj
mend gjithashtu komandantin Vis-
dorf, një burrë simpatik nga Alsace
si dhe kolonelin Tessier… Por
shpresa jonë sa vinte dhe shuhej".

Pas gjyqit kundër deputetëve,
të cilët ishin për një Shqipëri
demokratike si demokracitë e tjera
të Europës Perëndimore, ishte
radha e tij të provonte qelitë e
tmerrshme të burgjeve staliniane
shqiptare. Një kalvar i gjatë që do
të niste nga burgu i Tiranës në ka-
mpet e punës dhe burgjet e
tmerrshme si në Bulqizë, Torovicë,
Spaç, Ballsh, Borsh, Zejmen… "Je
suis arrété le 15 mai 1947, - më foli
Hasani në frëngjisht, - C'était la
période où il eut une espèce de
rafle générale dans toute
l'Albanie… le 15 et 16 mai 1947".
Në fillim i dënuar me shtatë vjet
burg, e pastaj atje brenda e dënu-
an edhe pesëmbëdhjetë vjet të
tjera...". Në fakt, disa prej ish-stu-
dentëve të Francës u dënuan nga
Enver Hoxha. Enver Sazani, depu-
teti i pavarur, u pushkatua bashkë
me deputetë të tjerë dhe u varros
në një varr të fshehtë në këmbët e
malit të Dajtit. Shumë prej të
dënuarve ai dhe i kishte njohur
vetë në Francë. Më 1945, - vazhdon
të kujtojë Jero, - Nedin Kokona, që
kishte mbaruar studimet si jurist
në universitetin e Toulouse-s, u
dënua si "armik i pushtetit popu-
llor". Andrea Zega, më 1948 që kish-
te studiuar për inxhinieri mini-
erash në Saint-Etienne dhe në Par-
is, u dënua me vdekje. Në burg kam
takuar shumë nga shokët tanë që
kishin qenë studentë në Francë".
RIKTHIM NË FRANCË

Gjithçka kishte shpresuar ai
në ato qeli, veç një gjë s'kishte
guxuar të ëndërronte: se do të riv-
inte një ditë në "Rue Monsieur le
Prince". Kjo i dukej e pamundur,
si një yll tepër i largët në atë
galaksi të errët, drita e të cilit
kishte kohë që duhej të ishte
shuar. Megjithatë, ai e dinte se sh-
qiptarë të tjerë duhej të qëndro-
nin ende në "Rue Monsieur le
Prince". Ai e dinte se ajo rrugë që
ngjitej e pikëtakonte me "Café de
Luxembourg", përballë "Les Jar-
dins de Luxembourg" ishte nga
vendet më të preferuara të sh-
qiptarëve. Dhe në fakt nuk gabo-
hej. Në vitet pesëdhjetë, kishte
disa emigrantë politikë që ishin

vendosur në atë hotel të vjetër
"Hotel la Princesse". Një ditë, në
një bisedë me emigrantin Sabau-
din Dino, ai më fliste me mall për
ato vite pas Luftës së Dytë
Botërore, kur shqiptarët, shumi-
ca emigrantë politikë mblid-
heshin atje në atë rrugë dhe në
kafenenë pranë. "Në atë kohë, -
tregonte Dino, - banonin në atë

hotel Jusuf Begeja, Hajredin Hal-
lulli (që në atë kohë punonte në
shoqërinë e automobilëve 'Citro-
en'), Sefedin Collaku, etj. Që të tre
këta kishin mbaruar Akademinë
Ushtarake në Itali. Por vinin dhe
intelektualë të tjerë e njerëz të
thjeshtë: Dhori Mihali, që kishte
mbaruar Liceun e Korçës e më
pas studimet për mjekësi në Lion,
doktor Noçka, që shpejt iku në
Amerikë, Murat Kallulli nga
Delvina si dhe doktor Harxhi.
Nuçi Kota që kishte një studio
pranë "Pantheon"-it, merrej me
nxjerrjen e një gazete të emigra-
cionit. Por, nga mesi i viteve '50-
të, ai dhe plot të tjerë ikën në
Amerikë. Megjithatë, shqiptarët
vazhdonin të mblidheshin në
"Café Luxembourg"...

Një ditë vere të vitit 1996, kur
u ktheva në Tiranë shkova të tako-
ja Hasan Jero-n, që tashmë ba-
nonte në një rrugicë të vogël
pranë Bibliotekës së vjetër Ko-
mbëtare. Ishte i sëmurë, por u
gëzua shumë që shkova ta takoja.
Në mur kishte vendosur në një
kornizë thirrjen e lavdishme të
gjeneralit De Gaulle nga Londra,
drejtuar gjithë francezëve për të
nisur luftën çlirimtare: "A tous
les Français!". "Apelin e gjener-
alit e dëgjova në Tiranë, nga Ra-
dio BBC. Në atë zi të madhe, nën
thundrën e hekurt të Musolinit,
thirrja e gjeneralit De Gaulle ish-

te si një shkreptimë në shtrën-
gatë. Zemrat na u mbushën
gjithë shpresë". Jero, gjithë jetën
e tij, e mbante veten për golist,
pasi në vitin 1940, kur kishte
qenë në Romë, kishte shkuar në
ambasadën franceze të regjistro-
hej për të shkuar si vullnetar në
Francës e për të luftuar kundër
nazistëve. "Atëherë na jepnin ca
kartonë të kuq, ku shkruhej se
ishim vullnetarë", - kujtonte ai.

- Ymer Dishnica, që kishte stu-
diuar për mjekësi, në qershor të
1940 u nis nga Lyon dhe erdhi në
Paris për t'u bashkuar me rezis-
tencën franceze". Plaku Jero ishte
i lumtur dhe kishte nisur të shk-
ruante kujtimet e tij. Kur i fola për
'Rue Monsieur le Prince', sytë i
ndritën dhe menjëherë dhe më
nxori atë tufë fotografish të Parisit,
që i ruante si gjërat më të çmuara
dhe ku bashkë me shokët e tij sh-
qiptarë ishin fotografuar pranë 'Sa-
cre-Cœur', apo në 'Butte de Chau-
mont'… "Ja, ky këtu është Xhev-
det Asllani, ky më tutje Xhavit Gja-
ta. Pastaj Nazmi Sulejmani, Hob-
dari…".

Tregimi i këtij burri fisnik lesk-
oviqar ishte i përmallshëm. Një vit
më pas kur do të pyesja për Hasan
Jero-n më thanë se sapo kishte vde-
kur. Të paktën vdiq i lumtur! - i
pëshpërita mikut tim.

*Titujt e mestitujt janë të*Titujt e mestitujt janë të*Titujt e mestitujt janë të*Titujt e mestitujt janë të*Titujt e mestitujt janë të
redaksisëredaksisëredaksisëredaksisëredaksisë
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Ku po shkon PD-ja?
Arbër Zaimi

(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)

... nevojën e sondazheve që e konfirmonin
përsëritjen e fitores së Partisë Socialiste të
kryeministrit Rama që shumë kohë përpara
se të ndodhte fushata elektorale e vetë
zgjedhjet. Madje, këtë gjë e dinte edhe vetë
partia më e madhe opozitare, Partia
Demokratike e udhëhequr nga Lulzim
Basha, ish-kryetar i Bashkisë së Tiranës dhe
bartës disa herë i portofoleve të rëndësishme
ministrore gjatë qeverive të Sali Berishës në
periudhën 2005-2013.

Pikërisht pse e dinte këtë gjë, mendohet
se Lulzim Basha prodhoi një ngjarje artifi-
ciale, deri diku të sforcuar, siç ishte protes-
ta e pandërprerë në bulevardin para Kryem-
inistrisë (bulevardi "Dëshmorët e Kombit"),
e pagëzuar mediatikisht me emrin "çadra e
lirisë". Artifici i prodhuar nga Basha filli-
misht u duk absurd, një protestë pa kërkesa
të qarta, që ngjante e keqkonceptuar orga-
nizativisht, pasi siç dihet, protestat e pan-
dalshme kërkojnë një stërmundim të pjesë-
marrësve, që duhet të tregojnë disiplinë e
vetëmohim të madh. Megjithatë, kokëfortë-
sia pagoi dhe "çadra e lirisë" prodhoi disa fi-
tore jo vetëm simbolike për Lulzim Bashën,
siç ishte shtyrja e zgjedhjeve të parakohs-
hme lokale për Bashkinë e Kavajës, shtyrja
e zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare,
si dhe plotësimin e kërkesës për qeveri
teknike.

Megjithatë, pavarësisht këtyre fitoreve të
arritura përkundër pritshmërive të
shumëkujt, rezultati elektoral i PD-së nuk
ia doli të prodhonte të papriturën e vërtetë,
përkundrazi, PS-ja dhe Edi Rama mbërritën
të fitojnë një fitore të pastër, pa pasur nevojë
të rithërrasin në koalicion LSI-në e Ilir
Metës, e cila në tetë vitet e fundit ka qenë e
pashmangshme për të krijuar shumicë
qeverisëse, si për PD-në, ashtu edhe për PS-
në.

Sigurisht, pas zgjedhjeve në media e në
tryeza partiake, si dhe në rrjete sociale e në
tavolina kafenesh, menjëherë ka filluar të
diskutohet mbi arsyen e humbjes së PD-së.
Është ngjarje e rrallë për Shqipërinë që të
bjerë kaq poshtë një parti, e cila ka shënuar
politikën tiranase që prej fillimit të plural-
izmit politik e deri më sot, në 27 vite, 13 nga
të cilat ka qenë forcë qeverisëse e të tjerat
si opozitë e madhe dhe e patejkalueshme.

Një pjesë të analizave mbi këtë rezultat
të PD-së i dimë prej mediave që e përcjellin
debatin e brendshëm në këtë subjekt si dhe
garën për kryetar që u zhvillua mes krye-
tarit aktual, Bashës dhe një themeluesi të
kthyer nga ekzili (dikush mund të thoshte
nga internimi) siç është Eduard Selami.

Ca thonë se arsyeja e rënies së PD-së ësh-
të paaftësia e Bashës për të krijuar sinergji
brenda partisë, mungesa e karizmës, që bie
edhe më shumë në sy po ta krahasosh me
paraardhësin e tij, Berishën. Dhe vërtet
karizma është element i rëndësishëm në
përllogaritje, kur kemi parasysh një parti si
PD-ja, e cila është disa hapa pas në struk-
turimin e saj organizativ krahasuar me PS-
në, që trashëgon (të zbrazura prej
ideologjisë) strukturat e partisë-shtet të
dikurshme. Jo vetëm PD-ja, por çdo parti
tjetër që është krijuar ose që do të mund të
krijohej në Shqipëri, do ta kishte të vësh-
tirë të përballej me një nga organizimet më
të mëdha të bazës sipas modelit korporativ
të ish-partive staliniste, organizim që PS-ja
e ka trashëguar pa u tatuar kurrë mbi
trashëgiminë (sepse Shqipëria nuk ka kalu-
ar në ndonjë proces të mirëfilltë lustrimi
dhe faj për këtë ka direkt edhe PD-ja, e cila
ka pasur mundësi ta bëjë këtë gjë kur ka
qenë në qeverisje). Kur nuk e ke strukturën
e mirë, prezenca e liderit karizmatik bëhet
e domosdoshme. Po të bëhej një krahasim
nga garat automobilistike, mangësitë në
motorin e në shasinë e PD-së, krahasuar me
atë të PS-së, do të duhej të kompensoheshin
me një shofer të shkathët, që di kur të jetë

agresiv e provokativ, që di të luajë në teh të
së lejueshmes e ndonjëherë edhe përtej saj.
"Virtuoz" i tillë Basha nuk duket të jetë.

Ca të tjerë thonë se Basha është fajtor për
humbjen e zgjedhjeve, për shkak se në PD
nuk ka demokraci të brendshme. Ky argu-
ment është tejet qesharak dhe i ronitur nga
përdorimi i tepërt në Shqipëri e në vendet
si ajo. Dmth., nuk i paska frymëzuar njerëz-
it qeverisja jodemokratike që i ka bërë PD-
së Basha? Po pse vallë, kur ka fituar PD-ja
më përpara, votuesit e saj i paska emocionu-
ar niveli i demokracisë së brendshme në ko-
hën e bacës Sali? Apo mos vallë këta që
dolën e ia dhanë Ramës votën dhe manda-
tin e dytë (edhe më të fortë se të parin),
dolën të frymëzuar nga historia e demokra-
cisë së brendshme në PS-në e Ramës, dhe

trajtimin dinjitoz që i ka bërë ai Maqo Lak-
rorit edhe Ben Blushit… Në ka diçka që sh-
qiptarët tashmë e kanë mësuar, ajo është se
fjala demokraci është fjalë tërësisht bosh
dhe e pakuptimtë. E për ta kuptuar këtë,
shqiptarit të thjeshtë nuk i është dashur as
të dijë se të gjitha vendet e botës, pos
katërve, e pretendojnë vetveten zyrtarisht
si demokraci - aq e zbrazur dhe e keqpër-
dorur është kjo enë. Për të kuptuar hipokriz-
inë ideologjike, s'ka nevojë as të analizohet
se tek shqiptarët e Ballkanit aq shumë ësh-
të keqpërdorur kjo fjalë fatkeqe, saqë disa
nga partitë më jodemokratike në historinë
dhe në aktualitetin e tyre e mbajnë në emër
këtë mbiemër. Bashkimi Demokratik për
Integrim në Maqedoni, Partia Demokratike
e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kos-
ovës, ashtu si dhe Partia Demokratike e Sh-
qipërisë, të gjitha këto subjekte nuk mbër-
ritën të kapitalizojnë shumë në zgjedhjet e
2017. Ka mundësi që vetëm analistët të mos
e kenë kuptuar zhgënjimin e publikut me
zbrazëtinë që gjetën pas atij premtimi të
madh që ishte "demokracia". Sot, shumica
votuesve e dinë se PD-ja pra, është po aq
demokratike sa ç'është PS-ja socialiste,
megjithatë kjo "dije" as ngre peshë e as nuk
ua gudulis ndonjë nerv.

Ca të tjerë, më të paktë por më autori-
tarë, rreken ta gjejnë arsyen e humbjes së
PD-së tek programi i saj. Kështu pra, disa
pronarë universitetesh private (me emra të
lagur), apo disa profesorë-analistë univer-
sitetesh private me këmisha të bardha e me
orë të shtrenjta, pretendojnë se programi i
PD-së nuk ishte mjaftueshëm i djathtë (lexo

gjithnjë neoliberal), e se PD-ja paska hum-
bur, sepse në fushatë premtoi politika so-
ciale, mensa për të varfrit, ngritjen e rrogës
minimale, rritjen e pensionit e të tjera si
këto. Po ashtu, thonë, PD-ja e ka humbur
lidhjen me grupet tradicionale që e mbësh-
tesin, siç janë ish-të përndjekurit apo ish-
pronarët (pretendim naiv apo thuajse-naiv,
sepse këto grupe-interesi nuk janë klasa a
shtresa shoqërore dhe përqindja e pesha e
tyre elektorale nuk mund të garantojë jo fi-
toren, por as paraqitjen dinjitoze në
zgjedhje).

Pa pasur autoritetin e as këmishat a orët
e zotërinjve në fjalë, mua pikërisht këto
analiza mbi "djathtësinë" e PD-së më duken
më absurdet, më të gabuarat, e më injoran-
tet (sepse unë nuk dyshoj mbi ndershmërinë

e zotërinjve, ndaj nuk pandeh se ata e fshe-
hin perfiditetin vetjak në injorancën e sh-
tirur duke supozuar se publiku nuk është
në gjendje t´i kuptojë).

A nuk ju duket absurde dhe juve, lexues
i nderuar lexues, pretendimi se një prej
popujve më të varfër të Evropës, i cili sipas
statistikave është në masë të madhe i
kequshqyer, i paveshur, i keqshkolluar, gjith-
një e më i pastrehë, i papunë ose i keqtraj-
tuar në punë, paska votuar kundër premti-
meve për mensa publike dhe kundër prem-
timeve për rritje të pagës minimale e për
rritje të pensionit? Më e besueshme do të
dukej po të dilte dikush e të thoshte se pop-
ulli ka nevojë për këto e për politika të tjera
sociale në gjendjen e mjerimit ku është,
mirëpo nuk i janë dukur të besueshme
premtimet e Bashës, pasi ai njëherazi me to
premtonte dhe ulje të taksave. Shqipëria
(edhe kjo e Ramës) është një nga vendet me
ngarkesë të ulët fiskale e tatimore, kraha-
suar me mesataren e rajonit dhe të konti-
nentit, e politikat sociale kërkojnë grum-
bullim të mjeteve përmes taksave. Ndaj ësh-
të edhe një nga vendet ku shteti është më
së paku social. Njerëzit kudo e dinë se një
shtet i fortë, me krah të fortë social, mbësh-
tetet në taksa. Psh., banorët e Norvegjisë,
njërit prej shteteve më të pasur e më socialë
të botës, të pyetur në referendum për çësh-
tjen e taksave, votuan që të mos ia ulin ato
vetvetes…

Megjithatë, i gjithë ky digresion është i
kotë, vëmendja e shqiptarëve ndaj politikës
nuk është e krahasueshme me atë të nor-
vegjezëve, jo pse janë shqiptarët injorantë,

por sepse politika shqiptarët i ka trajtuar si
të parëndësishëm dhe i ka bërë të parëndë-
sishëm. I ka trajtuar si të pafuqishëm e i ka
bërë të pafuqishëm. Ndaj ata janë indifer-
entë ndaj detajeve, siç është puna e premti-
meve elektorale, të cilat gjithnjë e vazhdi-
misht pranohet prej vetë shpallësve se kanë
qenë rrena, në kazanin e politikës pa etikë
që gatuhet në Tiranë.

Nëse gjithnjë premtimet kanë qenë rre-
na dhe tashmë kjo madje njerëzve u ka kri-
juar bindjen e fortë (paçka se të rrejshme)
se rrena është natyrë e dytë e politikës,
atëherë pse duhet të shqetësohen votuesit
se çfarë premton Basha apo çfarë premton
Rama? Në fakt, as që shqetësohen. Edhe kur
i shohin në TV, në konferenca apo debate
televizive, i shohin pa zë. Thjesht si aktorë
të filmave të qëmotit, por pa talentin e pa
imazhin kandid të Sharlotit. Situata pra ësh-
të cinike, një cinizëm i përbotshëm sipër-
faqësor, i prodhuar nga meskiniteti i pandër-
prerë i politikës dhe nga shkelja e refuzimi i
çdo ëndrre.

Por megjithatë, mendoj unë, ka një arsye
programore se pse PD nuk ia doli të përfaqë-
sohej më mirë në garën përballë PS, përveç
asaj organizative e përveç mungesës së lider-
it karizmatik të përmendur në fillim të sh-
krimit. Ajo ka të bëjë vërtet me djathtësinë
e subjektit, por jo ashtu siç shtjellohet në
tymnajën e studiove televizive.

PD-ja nuk është se nuk ka qenë e djath-
të, përkundrazi. Por "e djathta" është spek-
tër i gjerë, që përfshin shumë nocione të poli-
tikave ekonomike, shoqërore, kombëtare e
të së drejtës. PD-ja prej krijimit të vet e deri
më sot, djathtësinë e vet e ka pasur të
natyrës neoliberale. Problemi i PD-së është
se vitet e fundit, ka nisur të ketë konkur-
rencë.

Jo pse Edi Rama e ka bërë PS-në neolib-
erale, pasi PS-ja neoliberale ka qenë që prej
kohës së Fatos Nanos. Por për shkak se Edi
Rama është performuesi më i mirë i
agjendës neoliberale në Shqipëri.

Agjenda neoliberale bazohet në përshpe-
jtim të deterritorializimit dhe shpronësimit
të masave, paralel me rritjen e përshpejtu-
ar të përqendrimit të pasurisë në fare pak
duar. Në terma të "sociologut" të preferuar
të Ramës, A. Gidensit, detyrë e politikës së
tij është "shpërndarja e riskut". Ndryshe nga
pretendimet e politikës klasike për "shpërn-
darje të mirëqenies". Shpërndarja e riskut
shkon dorë për dorë me privatizimin e fiti-
meve. Madje, edhe kompanitë publike që
kanë perspektivë fitimprurëse jepen në for-
mulën e partneritetit publik-privat, në
mënyrë që të hapet mundësia e kapjes së
fitimit nga privati.

Këtë gjë e ka bërë në Shqipëri secila par-
ti që ka qenë në pushtet, që prej 1992 e deri
më sot, përmes politikave si puna e "terapisë
së shock-ut" dhe privatizimeve të gjithçkaje
publike, shpesh përmes procedurave tejet
korruptive.

Por, çështje kyçe në zbatimin e agjendës
neoliberale është se si ta zbatosh atë pa pa-
sur kundërshtim popullor e në arritjen e kon-
sensusit dy janë mjetet që përdoren. I pari,
që mbahet mend qysh prej kohës së Gramoz
Pashkos së ndjerë, i cili pafytyrësisht i prem-
tonte popullit "çekun e bardhë" si melhelm
ndaj vuajtjeve që do sillte shkatërrimi
shock-doktrinor - është rrena. E i dyti është
popullarizimi i një miti të rëndësishëm, që
shfaqet me tri anë, nga njëra anë "mundësitë
e barabarta", së dyti "meritokracia" e nga ana
tjetër "antikorrupsioni". Pse mit? Sepse në
një sistem të ndërtuar mbi shpronësimin e
masave, shkatërrimin e shërbimeve publike
si arsimi e shëndetësia, fëmijët që
trashëgojnë varfërinë e prindërve të
shpronësuar nuk munden ta kenë startin e
barabartë me fëmijët e magnatëve që me ose
pa aftësi, mund të shkollohen në shkollat më
të mira të botës, e që trashëgojnë rrjete in-
fluence, të cilat u gjenden në ndihmë
në çdo rast. Sigurisht, të tillët edhe pa 
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Do t'i ndani idetë e tuaja me të tjerët dhe to
të merrni miratime nga ata që i vlerësoni.
Dhe mos u shqetësoni, askush nuk do të
qahet, nëse lini mënjanë ndonjë hollësi me
pak rëndësi. Miqësi për t'i forcuar apo për
t'i rizbuluar, ndoshta pas një kontakti fille-
star virtual, një takim real!

I keni besuar një personi që e keni njohur
së fundmi dhe tashmë jeni të zhgënjyer nga
sjellja e tij jo shumë korrekte. Planetët nuk
janë të favorshëm ndaj jush. Mos e ndër-
likoni më tej situatën. Mos e prishni ditën
dhe pranoni çdo pasojë.

Projektet më të rëndësime fillojnë mbarë,
edhe falë bashkëveprimit të Mërkurit me
Neptunin si edhe mundësisë që keni për
t'i shtuar talentet që keni. Nuk keni prob-
leme t'u tregoni të tjerëve se keni të drejtë,
ja pse do t'ju ndjekin pa u sforcuar.

Falë pozicionit të favorshëm të Neptunit, të
tjerët do ju ndihmojnë në punët e shtëpisë,
kështu që do arrini të keni pak kohë të lirë
për vete! Jeni gjithmonë të gatshëm të ndih-
moni të tjerët dhe asnjeri nuk do refuzojë t'ju
japë një ndihmë të vogël, nëse ia kërkoni ju.

Disa angazhime të rëndësime nuk ju lënë
kohë që t'i realizoni ashtu si dëshironi. Fat-
keqësisht, megjithatë, askush nuk duket i
gatshëm t'ju ndihmojë. Do t'i kryeni detyrat
tuaja edhe të vetëm, dhe në mënyrën më
të mirë të mundshme.

Pozicionimi i Saturnit ju pengon, por
ndërkaq ndërhyrja e Neptunit nuk mund të
mos ndodhte në një moment më të mirë
për ju. Do të tejkaloni çdo lloj pengese.
Nëse një çështje po ndërlikon ekzistencën
prej disa kohës, tani me në fund gjithçka
zhbllokohet.

Planetët do t'ju shtyjnë drejt aventurës dhe
ndryshimeve të papritura. Por para se të
lini sigurinë dhe pasigurinë, mendohuni dy
herë. Disa hapa të ndërmarra mund t'ju
çojnë që të bëni disa zgjedhje të rëndë-
sishme, që do të përfundojnë duke ju ndry-
shuar jetën.

Energjia e Jupiterit do t'ju nevojitet së
tepërmi në botën e sipërmarrjes. Do t'ju
ndihmojë gjithashtu të kanalizoni më mirë
energjitë tuaja, në mënyrë që të ngriheni.
Durimi shpërblehet, por në këtë rast
nevojitet mbi të gjitha vullneti, që sidoqoftë
nuk ju mungon!

Nëse në të kaluarën nuk ia keni dalë të
shfrytëzoni të gjithë potencialin e një situ-
ate shumë premtuese. Tashmë bashkëve-
primi i planetëve do t'ua japë mundësinë.
Mos rrini duarkryq, sepse tani është mo-
menti që të përshpejtoni për të arritur një
objektiv të dëshiruar.

Për faj të lidhje midis Marsit dhe Venusit,
siguritë tuaja do të rezultojnë kështjella prej
rëre, mbi të cilat nuk mund të keni më be-
sim. Është më mirë të ecni më ngadalë
për të mos u rrëzuar, gjë që nuk mund t'ia
lejoni vetes në këto kohë.

Shfrytëzoni bashkëveprimin e Diellit me
Hënën për të rritur dhuntitë tuaja dhe për-
dorni çdo mënyrë për të vënë në vijë punët.
Nganjëherë nuk duhet të lodheni shumë
për të rënë në sy, mjafton të zgjidhni me
kujdes mundësinë më të mirë.

Sot do të përjetoni një krijimtari të madhe.
Jeni të palodhshëm, të aftë për të punuar
pa ndaluar. Nganjëherë, megjithatë, nuk e
kuptoni që e tejkaloni masën... Një ofertë
pune duket shumë premtuese. Çfarë pris-
ni për ta pranuar? Mos humbni kohë!

Nuk është me të thënë,
është me të dhënë...

Astrit Patozi

(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)

... kundër qeverisë.
Në fakt, daljet e Lulzim Bashës

kanë qenë gati ekzotike, që pas
pllakosjes së humbjes së 25 qer-
shorit e deri më sot që po flasim.
Por deri më 22 korrik avokatët e tij
ishin të justifikuar me "vetëngrir-
jen", një mekanizëm hileqar, që u
përdor nga përgjegjësi kryesor për
humbjen e Partisë Demokratike
për të mos dhënë dorëheqjen.

Por, pas fitores së tij "plebishitare"
ndaj Eduard Selamit kanë rënë të
gjitha argumentet që Lulzim Basha
fliste edhe me heshtjen e tij.

Disa analistë të shtypit u përf-
shinë dje në një polemikë të gjatë,
e cila me shumë gjasë do të vazh-
dojë edhe ditët në vijim. Në të nuk
munguan edhe mbështetës apo
vartës të Lulzim Bashës, të cilët
sipas meje, janë në të drejtën e vet
të shprehen.

Replikat e tyre, pavarësisht
ndonjë teprimi, i shoh si një
nevojë të shoqërisë për të pasur
një opozitë serioze dhe aktive, si-
domos në rrethanat e një ek-
strashumice si ajo, që ka dalë nga
zgjedhjet e 25 qershorit. E cila e ka
brenda kërcënimin për t'u shndër-
ruar në një pushtet arbitrar dhe
arrogant, aq më tepër kur në krye
të saj qëndron një personazh ek-
sentrik dhe i paparashikueshëm si
Edi Rama.

Por nga ana tjetër, nuk mund të
mos e them se ka një kontrast të
thellë mes shqetësimit natyral të
shtypit dhe qetësisë, me të cilën
po i shtyn këto ditë të nxehta gush-
ti Lulzim Basha.

Gazetarët dhe analistët, që po e
kërkojnë prej kohësh, nuk kanë pse
presin kaq shumë prej tij. Sepse

Lulzim Basha ka pasur raste që ish-
te i paqenë edhe kur ndodhej pa
ndërprerje dhe për ditë të tëra në
Shqipëri. Ndaj është e padrejtë t'i
kërkosh atij që të jetë më aktiv, në
kushtet kur edhe fizikisht nuk
gjendet në atdhe, por ndodhet jas-
htë shtetit.

Unë e kuptoj se gazetarët kjo
mungesa fizike në Shqipëri nuk i
bind fare, pasi teknologjia ka avan-
cuar aq shumë, sa e gjithë bota,
është shndërruar realisht në një
fshat të vogël. Por kjo çështja e re-
agimit të shpejtë dhe të vendosur
në politikë, nuk është me të thënë,
por është me të dhënë. Ndaj do t'i
ftoja shumë miqësisht ata që të mos

e kërkonin asnjëherë Lulzimin aty
ku ai nuk është.

Nëse do të duhet patjetër një
shpjegim për këtë, kushdo e ka për-
para syve. Mjafton të bëhet një
analizë e ftohtë për zhvillimet e
fundit politike, që kanë ndodhur
në Shqipëri pas zgjedhjeve të 25
qershorit.

Edi Rama po shfaqet i relaksuar
dhe i pashqetësuar, madje edhe nga
zjarret, që po djegin gjysmën e
pyjeve të vendit, sepse ka arritur
objektivin e vet të dyfishtë, edhe
me ndihmën e bashkënënshkrues-
it të marrëveshjes së 18 majit; të
fitojë zgjedhjet dhe të mbajë i
vetëm timonin.

pasur nevojë të korruptojnë
kurrkënd, janë më meritorë

se sa fëmijët me diploma të dy-
shimta nga universitetet publike a
private të dorës së fundit, të vet-
met që mund të sigurojnë kushtet
e brishta ekonomike të familjeve
nga masat të gjera. E sa i përket an-
tikorrupsionit, përveçse si i tillë,
nënkupton thjesht ngurtësimin e
pabarazisë e përjetësimin e saj, an-
tikorrupsioni shërben edhe për të
hequr vëmendjen nga defektet
strukturore të neoliberalizmit. Jus-
tifikimi ndërtohet në këtë formë:
nuk e ka fajin teoria neoliberale,
apo sistemi politik që rrjedh prej
saj, por disa politikanë e punonjës
të korruptuar që s'e bëjnë punën
mirë. Një justifikim të ngjashëm
kanë përdorur dhe ish-stalinistët
në kur partive të tyre dukej se po
u vinte fundi. Nuk e ka fajin
sistemi dhe teoria "marksist-lenin-
iste", por punonjësit po vjedhin e
s'po punojnë siç duhet. Rrena të
tilla duket sikur s'do t'i besojë kur-
rë njeri, megjithatë me ndihmën e
medias dhe të studiove të propa-
gandës, gjithnjë ecin.

Në këtë çështje kyç, të krijimit
të konsensusit neoliberal, Rama
është performuesi më i mirë që

njeh skena politike shqiptare. Ai di
të duket sikur po lufton korrupsio-
nin, duke u marrë me disa punon-
jës të nivelit të tretë e duke mbu-
luar kështu elefantët milionerë që
i ka brenda apo përreth PS-së. Me
rekrutimin e disa të rinjve të pa-
shëm e afluentë (the rich and the
beautiful), Rama krijon imazhin e
rinovimit dhe shkëputjes prej
brengave e barrave të së vjetrës. E
në të njëjtën kohë, përdor dhe
mashtrimin e "çekut të bardhë",
edhe pse në formë tjetër, duke
vazhduar të këmbëngulë se është
i majtë e se do ta ndihmojë sh-
tresën e ulët e të mesme të sho-
qërisë.

Në secilin debat që do të bëhej
sa u përket politikave neoliberale,
stafi i Ramës do të fitonte përballë
stafeve të partive të tjera. E
meqenëse Rama është shërbëtor
më i mirë i agjendës neoliberale,
bizneset e mëdha të Shqipërisë
janë rreshtuar rreth tij dhe nuk sh-
kojnë te Basha sado të premtojë ky
ulje taksash. E meqenëse bizneset
në Shqipëri janë përgjithësisht
korporata skllavërie, ato e dirig-
jojnë votën e punonjësve, madje
edhe të familjeve të tyre tek partia
që dëshiron pronari, në këtë rast

tek PS-ja. Po ashtu, këto biznese
janë të njëjtat që kontrollojnë edhe
sektorin e medias, e edhe atë të
filantropisë, duke kontrolluar kësh-
tu edhe opinionin publik, sho-
qërinë civile, por edhe lëmoshën.
E rreshtimi i bizneseve krah Ramës
për shkak se te Rama shohin shër-
bëtorin më të mirë neoliberal, kjo
është ajo çka e godet rëndë PD-në,
sipas mendimit tim modest.

Po ç'mund të bëjë pra PD-ja në
këtë situatë? Garën se kush është
më neoliberal, PD-ja nuk e fiton
dot përballë një Usain Bolti të
neoliberalizmit, siç është Rama me
të tijtë. Për mendimin tim, PD-ja i
ka vetëm dy rrugë (sigurisht duke
përjashtuar kalimin e PD-së maj-
tas, që do të ishte diçka e pagjasë).
Njëra rrugë është konservatorizmi,
rruga tjetër është neofashizmi. Por
të ishte për mua, do të zgjidhte të
parën. Por djathtizmi konservator
është shumë ndryshe nga ai neolib-
eral. Konservatorët janë të vë-
mendshëm politikisht e ekonomik-
isht për kategori si shoqëria e ko-
mbi dhe nuk heqin dorë nga zbati-
mi i politikave të forta sociale e
kombëtare. Shembuj të tillë të suk-
sesshëm në këtë aspekt janë disa,
prej Polonisë (ku qeveria konser-

vatore ofron paga mujore për çdo
fëmijë, rritje e rrogës minimale,
ulje e moshës së pensionit e shën-
detësi falas për pleqtë) e deri në
Turqi (ku konservatorët e Erdogan-
it bazën e kanë pikërisht te masat
e varfra, të cilat kanë mundësi të
shkollohen e të mjekohen falas, si
dhe të përfitojnë prej programeve
të punësimit e të subvencionimit
shtetëror). Një PD konservatore
nuk do ta bënte politikën e
brendshme politikë të jashtme dhe
nuk do të vinte në diskutim
agjendën kombëtare për arsye paz-
aresh të brendshme a të jashtme.
Po ashtu, konservatorët do të qën-
dronin për moral të fortë publik e
politik e jo për supermarketizimin
e shoqërisë, apo sharlatanizma e
pazare nga ato që bëjnë neoliber-
alët dhe mediat e universitetet e
tyre të dyshimta. Në të njëjtën
kohë, etika e politika konservatore
është e lidhur fort me një estetikë
që është në antipod të postmod-
ernes, e cila psh., në urbanizëm do
të përkthehej në një kundërshtim
e kritikë të paepur ndaj trans-
formimit, që etja e ndërtuesve për
para po ua bën qyteteve të Sh-
qipërisë. A do ta bënte dot PD-ja
një vetëtransformim të tillë?

Lulzim Bashës i janë mbaruar
fjalët dhe po shijon i qetë pushimet
e këtij gushti përvëlues, sepse ka
arritur të vetmin objektiv që i kish-
te vendosur vetes, të rimerrte edhe
një herë timonin e Partisë
Demokratike, edhe pse prej auto-
busit të saj kishte zbritur gjysma e
pasagjerëve.

I pari e kishte betejën më 25
qershor, ndërsa i dyti më 22 korrik.
Të dy kanë fituar në mënyrën e
tyre, ndaj duhet pritur shtatori, se
mbase shirat sjellin me vete jo
vetëm fundin e vapës dhe shuar-
jen e zjarreve, por mbase edhe
ndezjen e opozitës së Lulzim
Bashës.
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PAGESAT E PËRSHPEJTUARARreth 24 mijë dosje ish-pronarësh ndodhen në shqyrtim
në Agjencinë e Trajtimit të Pronave. Për rreth 9 mijë
dosje ka përfunduar shqyrtimi dhe një pjesë prej tyre

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

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

DOSJET NË ATP

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

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

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

11820 TIRANE
ALI, ZYDI, 

XHAVIT
DEMNERI HAMID DEMNERI 1996

11821 PA DATE TIRANE
HYSEN, 

ISMAIL
TUFINA HYSEN TUFINA 1996

11822 PA DATE TIRANE
HYSEN, 

ISMAIL
TUFINA HYSEN TUFINA 1996

11823 PA DATE TIRANE
HYSEN, 

ISMAIL
TUFINA HYSEN TUFINA 1996

11824 PA DATE TIRANE
HYSEN, 

ISMAIL
TUFINA HYSEN TUFINA 1996

11825 30.8.1994 TIRANE PANDELI SAQELLARI ALBERT
SAQELLAR I

1996

11826 3.6.1996 TIRANE RAHMAN JAUPI NAXHIJE
JAUPI (DOMI)

1996

11827 20.5.1996 TIRANE HAKI KARABASHI SHAQIR
KARABASH I

1996

11828 21.3.1996 TIRANE SULEJMAN JAUPI ABDYL JAUPI 1996

11829 1996

11830 1996

11831 24.3.1994 TIRANE OLIMBI BISHA RAKIP BISHA 1996

11832 24.3.1994 TIRANE RAKIP MINGA 1996

11833 SKA DIBER HASAN CENI SHKURTE CENI 1996

11834 pa date DIBER AVDI REXHEPI LUAN REXHEPI 1996

11835 SKA DIBER ALI GJECI ALI GJECI 1996

11836 31.8.1994 ELBASAN QAZIM XHELILI FETAH XHELILI 1996

11837 31.8.1996 ELBASAN NIAS QYRA TAIPE QYRA 1996

11838 31.8.1994 ELBASAN BAJRAM FEKA FAIL FEKA 1996

11839 31.8.1994 ELBASAN HAJDAR SHALIU MALIQ SHALIU 1996

11840 31.8.1994 ELBASAN HEKURAN ZENELI HEKURAN ZENELI 1996

11841 31.8.1994 ELBASAN MESTAN AHMATI LAVER AHMATI 1996

11842 31.8.1994 ELBASAN FEIME MYFTARAJ MYFTI MYFTARAJ 1996

11843 31.8.1994 ELBASAN SHEFQET CEKREZI SHEFQET CEKREZI 1996

11844 1996 Fier Spiridhula Kacaj Spiridhula Kacai 1996

11845 1994 Vlore Malo Shero Birac Shero 1996

11846 1994 Vlore Ollga Diamanti Ollga 1996

11847 30.12.2008 Durres Hajdar Kylheku 1996

11848 21.5.1996 ELBASAN SHEFQET DAIU IBRAHIM DAIU 1996

11849 11.3.1994 ELBASAN
QAZIM, 

MUSA
XHEPA XHEMAL XHEPA 1996

11850 25.4.1996 ELBASAN IBRAHIM SHISHMANI BESNIK
SHISHMA NI

1996

11851 30.8.1994 Korce Nesim Sulejman 1996

11852 18.10.1993 TIRANE OSMAN SULA ENVER SHEHU 1996

11853 17.3.1996 TIRANE BAJRAM
META (UKU)

QAMIL META 1996

11854 20.2.1995 TIRANE ISLAM DERHEMI HAMIT DERHEMI 1996

11855 TIRANE
BAJRAM, 

KADRI

ALIMEHME TI
1996

11856 1995 Vlore
Epaminond

a
Bezhani 1996

11857 3.12.2007 Berat Hekuran Sulejmani 1996

11858 3.12.2007 Berat Hasan Kosova 1996

11859 13.5.2008 Berat Tasi e  Vera Vrusho 1996

11860 10.9.2009 Berat Thoma Kolani 1996

11861 10.9.2009 Berat THO MO Kolani 1996

11862 10.9.2009 Berat kristaq Kolani 1996

11863 10.8.1998 BERAT ABAZ
SULEJMA 
NI 1996

11864 30.8.1994 ELBASAN HYQMET COTA ENVER COTA 1996

11865 30.8.1994 ELBASAN DILAVER HASA HYSNI HASA 1996

11866 12.8.1994 ELBASAN SADIK MOJSJA HAMIT MOJSJA 1996

11867 2.2.1996 Kukes Ibish Metal ia Ibish Metal ia 1996

11868 29.3.1994 TIRANE SHPRESA BALI SHPRESA BALI 1996

11869 29.3.1994 TIRANE SHPRESA BALI SHPRESA BALI 1996

11870 31.3.1994 TIRANE ABDULLA
SHABANI 

(KRUETANI)

FATIME , 

LUTFIJE

BEJO, 

MAZREKU
1996

11871 30.8.1994 TIRANE MUSA MURATI
QEMAL ETJ

MURATI 1996

11872 27.10.1993 TIRANE HYSNI BABAMETO HYSNI
BABAMET O

1996

11873 3.2.1994 TIRANE OSMAN VAQARI OSMAN VAQARI 1996

11874 Fier Til i Lako Bushi Lako 1996

11875 Fier Merjeme Ruka Tatjana
Zotaj (Ruka)

1996

11876 Fier Riza Hamataj Gjolek Hamataj 1996

11877 Mehdi Prodani 96

11878 1993 Gjirokaster Vasil Tefa Vasi l Tefa 1996

11879 1995 Gjirokaster Mane Derxho 1996

EJTA E PARABLERJE S

E DR. PARABLERJE

330  M2 PARABLERJE E GODINES SE MINISTRISE

SE PUNES E

të

repartin ushtarak do te  shprehet

11880 3.3.1994 KORCE HAKI VILA 1996

11881 13.5.1996 KORCE LLAZI RIZA 1996

11882 17.3.1994 KORCE BASHKIM MISHA 1996

11883 23.3.1994 Korce Adem Alibashi 1996

11884 31.8.1994 Korçe Ibrahim Sulol lari 1996

11885 31.8.1994 Korçe Ilmi O smanlliu 1996

11886 31.8.1994 Korçe Etihem Sopoti 1996

11887 1994 Korçe
Shyqyrije  e  
Murat Myrtollari 1996

11888 1994 Korçe Haki Ahmet 1996

11889 1994 Korçe Tosun Cocka 1996

11890 8.8.1994 Korçe Ramadan Gallo 1996

11891 8.8.1994 Korçe Nuci Thomi 1996

11892 9.8.1994 Korçe Petraq Face 1996

11893 12.8.1994 Korçe Shliko Zhurka 1996

11894 22.8.1994 Korçe Ramadan Zace 1996

11895 29.8.1994 Korçe Shaban Tefiku 1996

11896 29.8.1994 Korçe Seit Shkembi 1996

11897 2009 Korce Dhimitraq 1996

11898 27.4.1995 Korce Shaban Ustal l i 1996

11899 2003 KORÇE MURAT
MYRTO LL
A RI 1996

11900 1996 Kukes Riza Muça Riza Muça 1996

11901 1996 Kukes Azem Q aushi Azem Qaushi 1996

11902 pa date Lezhe Pjeter Trumshi Pjeter Trumshi 1996

11903 23.12.1993 TIRANE RAMAZAN HETA SINAN HETA 1996

11904 1994 Durres Mahmut Ferri 1996

11905 1994 Durres Reshit Barometa 1996

11906 1994 Durres Isa Ferri 1996

11907 pa vit Durres Riza Ferri 1996

11908 11.11.1993 TIRANE HASAN QOKU BEQIR QOKU 1996

11909 24.8.1994 TIRANE KOSTA RACI 1996
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Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

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

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

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1. Një film publicitar
5. Në krye të bashkisë .
7. Me Romeo në makinë
10. Në fund majtas
11. Janë kompozime si Vejusha gazmore
15. Janë në masë.
16. Janë melodrama.
17. Fillojnë dobët.
18. Në hyrje të radios.
19. Një pjesë e lipotimisë.
21. Eshtë gjendje të fikti.
24. Eshtë vërtet i mërzitshëm.
25. Maiden që këndojnë
26. Hurley aktore.
27. Pak torturuese.
28. Ekstreme në  tunel.
29. Ndezur në aparaturë.
30. Ai i shenjtë është papa.
31. Merrte fuqi nga toka.

HORIZONTAL
1. O Toole aktor
5. Si vizuale.
11. Në fund të lutjes.
13. Janë popullsi e qytetit
14. Një pije freskuese.
17. Eshtë enjtje.
18. Teke prize.
20. Janë mallkime shkishëruese.
22. Një aftësi paranormale.
25. Janë fakultetet më me leverdi.
27. Gjëja e romakëve.
29. Thahen me bonifikim.
30. Zemeckis regjisor
33. Janë në temë
34. Inicialet e Harris aktor.
36. Eshtë figurë gjeometrike.
37. Një markë makine qepëse.
41. Kush ka... ka zët.

- Përballu me sjelljen e keqe në mënyrë të
këndshme. "Testimi i vërtetë i sjelljeve të
mira, është të jetë në gjendje të përballet
sa më mirë me sjelljet e këqija.

Khalil Gibran

DA VINÇI
- Teksa mendoja se po mësoja si të jetoja, paskam qenë

duke mësuar si të vdes.
- Nuk ke pushtet më të madh apo më të vogël se ai mbi

veten.
- Thjeshtësia është sofistikimi më i mirë.

- Në jetë njerëzit ju ngjajnë fjalëve;
nëse nuk i vë në vendin e vet, e
humbin kuptimin.

- Jeta është si një monedhë! Në njërën
anë ndodhet dhimbja dhe në anën
tjetër lumturia. Ti mund të shohësh
vetëm njërën anë por mos harro, edhe
ana tjetër e ka rradhën e saj.

- Sfida më e vështirë është të jesh
vetvetja, në një botë ku çdokush
përpiqet të të bëjë të ndihesh
ndryshe!

- Njerëzit e mirë e të drejtë u ngjajnë
pemëve të mëdha që lëshojnë hije për
të tjerët, ndërsa vetë përvëlohen nga
rrezet e diellit.

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

42. Mbyllin komentin.
43. I bëhen të gjitha mikut.
45. Një version i dikurshëm i FIAT.
46. Fillojnë shkurt.
47. Një pikë në ligj.
48. Inicialet e Morricone-s.
49. Të fundit në manastir.
50. I ka kërcyer të xhindosurit.
51. Janë pjesë të dramës

VERTIKAL

1. Fillojnë panikun.
2. Ai i trëndafilit është i Umberto Eco-s.
3. Në krye të tenorëve.
4. Mund të jetë gjaku dhe kuzhine.
5. Inicialet e Anka këngëtar.
6. Kush ka... ka nevojë për gjak
7. Ndiqet ajo e fundit
8. Duken të gjata në pritje.
9. Një fazë gjumi.
10. Shteti i francezëve
12. Një art i shtatë.

13. Eshtë pellgu.
15. Shkroi Pa familje
16. Janë dokumente shtëpie.
18. Eshtë filmi që mallëngjen.
19. Një kolegj anglez.
21. Janë baballarët.
23. Mund të jetë elektrike.
24. Eshtë hidrofobi.
26. Ajo e forcës është për të çmendur.
27. Kremi pa ekstreme.
28. Si sezonale.
31. Mund të jenë unike
32. Mund të jenë periodike të tilla.
35. Eshtë bishë që zgërdhihet.
38. Fillojnë nazet
39. Inicialet e Diamanti aktore.
40. Eshtë mosha më e bukur.
44. Fillojnë temën.
46. Kufizojnë një send.

32. Pak enigmatike.
33. Ngryset në mbrëmje.
35. Kufij itinerari.
36. Ai i harresës ishte Leti.
39. Eshtë porosia e fundit.
41. Janë bimë uji.
42. Opera e Mascagni-t.
44. Magritte piktor.
46. Eshtë ndenjëse zbukurimi.
48. Ndiqen me ilaçe.
50. Në krye të armiqve.
51. Një godinë në miniaturë
52. Eshtë muzika... më e kollajtë.

VERTIKAL

1. Qe mbreti i parë i Izraelit.
2. Post scriptum
3. Një sferë... për model.
4. Eshtë infeksion në bark

5. Një mund të jetë arme.
6. Në krye të atletëve.
7. Eshtë grimcë me bërthamë.
8. Ishte sundimtar si Tutankamon
9. Masat pa kufij
12. Një sport baskësh .
13. Janë marrëdhënie.
14. Padia pa kufij.
16. Eshtë në minorancë.
20. I ka shumë të goditura Agron Llakaj.
22. Kështu janë  lojtarë te formaconit
23. Janë të holla dhe therëse.
26. Makinë ruse.
32. Eshtë dita e dytë
34. Bisha aktore.
37. Në mes të rrugës.
38. Një trup pa kënde.
40. Satie kompozitor.
43. I ka të ndryshme një sakat.
45. King Cole i muzikës.
46. Inicialet e Penn aktor.
47. Në mes të dhomës.
49. Të fundit në spital.

M A T T I C A S T T N T D

A C H A B S H I K U E S I

L E B I P T R A N S T

I D E M O K R A T I K E M

P A L E S T I N E Z E T E

M A N A S T I R E T E O R

A G U L I A E R I S N R

T A R T A R I Q T S E J

E N T E E U R E K A S V E

R E A L E R E P A R T E T

I T A T O T E S T E T I

A A T L A S T A E R I C

M I C K U A S K I L E T

I L R T R O M A N E T

T K E R M I L L I N J E

B A N A N E T M A D E M

T E P A R E T T A S A I

H A R E K A N P L

M A K E T I T A L I E N I

O R E T L E G A K A P O

T I F I T I M E T A

R E N D O R M E T E O R E

A H O T E L E T T R I S

T I M O T E T A M A

S A F O M A M L A F

A N A K O S T U M E R

R O K A K T O R I A L E

A L K L E O P A T R A

F U K I T R E T I S

L A N G E K I U B F K

B U R G U T A A R A R I U

A T A L N U R A T A

S K E D A R E A A O D

M I L A O M E B U R R

A N A L I T I K E L E A

T A T E A K T O R I E T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13

14 15 16 17

18 19 20 21

22 23 24

25 26 27 28

29 30 31 32

33 34 35 36

37 38 39 40 41 42

43 44 45

46 47 48 49

50 51
1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15

16 17 18

19 20 21 22 23

24 25

26 27 28 29

30 31 32

33 34 35 46 37 38

39 40 41

42 43 44 45

46 47 48 49 50

51 52

15D 1 7 2 3 1 4 2 17 6 2 4

6 O 2 3 10 11 17 4 9 3 2

17B 7 8 6 9 6 13 4 6 17 7

7 I 11 7 2 6 1 4 2 2 4 8

8 6 12 4 13 2 4 2 4 9 4

18 3 1 4 12 4 1 4 11 1 3 2

2 3 12 2 3 12 3 16 1 2 3

16 3 4 15 13 16 2 7

15 2 4 8 16 2 12 7 2 4 2

4 18 1 1 7 8 7 9 6 13 7

12 7 1 7 3 12 8 1 4 1 4 2

7 2 3 10 7 3 3 2 7 6
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