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LIBRI I BORIÇIT

“Begsat”, kush 
ka studiuar aty 

në vitet 1988-1991, 
lista e plotë

Iu ndaluan funksionet publike edhe tre vjet pas burgimit

Hekuran Beollari: Më vdiq vajzën 7 vjeçe, frikë Hekuran Beollari: Më vdiq vajzën 7 vjeçe, frikë 
për të tjerët. Do i shkoj deri në fund kësaj historie për të tjerët. Do i shkoj deri në fund kësaj historie 

Kthehet në punë 
Pashollari, mjeku 

i dënuar për 
mjekim të gabuar

Faik Pashollari, i cili është i dënuar me 1 vit burg për 
mjekim të pakujdesshëm pas vdekjes së një vajze 7 

vjeçe, është rikthyer në punë për herë të dytë, ndonëse ndaj 
tij ka një vendim gjykate se për 3 vite pas përfundimit të 
dënimit nuk duhet të ushtrojë funksione... 
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Zbulohet jeta e 
re në Athinë e 

Kristin Prengajt,
lidhja me biznesmenin

Udhëtimi në zonën 
Shengen, ministria:

Çfarë duhet 
të keni parasysh 

Edi Rama, bisedë 
20 minuta me 
sekretarin e 

shtetit, Tillerson
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AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE: JA DOKUMENTET QE DUHET TE DOREZONI
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për 3 vite pas përfundimit të 
dënimit nuk duhet të ushtrojë 
funksione publike. Ashtu siç 
kemi parë edhe në disa nga 
kapitujt paraardhës të këtij 
libri, që nga fundi i viteve 
‘70 dhe fillimi i viteve ‘80, 
ndaj shkrimtarit të njohur 
shqiptar Ismail Kadare...

Së shpejti, libri më i ri “Shkrimtarët dhe artistët nën diktatin komunist…”

Sokrat Plaka: Kadare të mos shkojë në Francë për takimin
Starton edicioni
i 11-të i Festës

së Birrës, ‘Korça’ 
më e preferuara

Në faqen 8

RISITE E KETIJ VITI

Faik Pashollari, i cili është 
i dënuar me 1 vit burg për 

mjekim të pakujdesshëm pas 
vdekjes së një vajze 7 vjeçe, 
është rikthyer në punë për 
herë të dytë, ndonëse ndaj 
tij ka një vendim gjykate se 

Agolli: Duhet të ikë, aktiviteti është në dobi të kulturës shqiptare 

Formulari-tip për të marrë pronat dhe lista me godinat në të gjithë 
vendin. Pasuri të lira në Shkodër, Korçë, Vlorë, Sarandë...
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Nga BEKIM SHEHU

Kosovë: Pa shpresë për 
dalje nga ngërçi politik 
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Opinioni
 Ditësi

Nga DASHNOR KALOÇI

Sot mbushen 29 vite nga koha kur 
regjimi komunist do të dënonte me 

varje poetin disident, martirin e lirisë, 
birin e Kollovozit të Kukësit, Havzi 
Nela. Shqipëria...

Subjektet politike parlamentare 
nuk po mund të merren vesh për 

vazhdimin e seancës konstituuese të 
Kuvendit të Kosovës të ndërprerë më 
3 gusht. Një takim...

Gjiganti Havzi Nela dhe liliputët që 
nderojnë komunistin Antonio Gramshi 

Nga BESIM NDREGJONI 

Vijon në faqen 20Vijon në faqen 21
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MINISTRAT TEKNIKE
DEBATET

Pas humbjes së  zgjedh-
jeve të 26 qershorit,
mungesa e dorëhe-

qjeve të ministrave teknikë
po shoqërohet me debate
brenda vetë radhëve të
opozitës së djathtë. Reagimi
i tyre bëhet më i fortë pas
lajmeve se disa nga minis-
trat teknikë mund të qën-
drojnë në qeverinë "Rama 2".
Më i ashpri në reagimin e tij
është aleati kryesor i PD-së,
kryerepublikani Fatmir
Mediu. Ai i kërkon z.Basha
tërheqjen urgjente të minis-
trave teknikë dhe sh-
këputjen në këtë mënyrë të
të gjitha lidhjeve me Edi
Ramën. Sipas Mediut, nëse
kjo nuk ndodh, vetëm dëm-
tohet e bëhet qesharake
opozita. Ai përmes një sta-
tusi në rrjetin social "Face-
book" shprehet se "opozita
nuk emërohet, por është për-
faqësuese e popullit. Opozi-
ta duhet të ngrihet fort
kundër politikave alla Hugo
Caves të Edi Ramës, siç janë
ato të demokracisë popu-
llore të shoqëruar
me struktura të or-
ganizuara të krimit
dhe tra-fiqeve në çdo
bashki, të lidhura me
pushtetin. Opozita
ndërtohet duke bin-
dur shqiptarët se
ndryshimi nuk vjen
duke pritur që të
ndryshojë shoqëria si e tërë,
por duke ndryshuar secili
prej nesh, me bindjen se ne
jemi të parët dhe jo qeveria.
Opozita duhet të gjejë
rrugën për të zgjuar ko-
shiencën qytetare dhe
shpresën se ky vend ka të
ardhme. Basha duhet urgje-
ntisht të shkëpusë çdo
lidhje që ka me Ramën
nëpërmjet prezencës
së ministrave tekni-
kë, kjo e bën
opozitën të papran-
ueshme, qesharake
dhe kompromen-
tuese. Sado i drejtë të
jetë argumenti për të
ndërtuar një raport

Ministrat e PD-së në qeverinë e Ramës? Shehu: Tullumbace, si koalicioni me LSI

Mediu, ultimatum Bashës:
Tërhiq ministrat teknikë

Murrizi: Veç Gazment Bardhit, të tjerët dolën "llokum"
Valentina Madani

për zgjedhjet, ata mund ta
kryejnë këtë punë duke mos
qenë ministra në bash-
këpunim me strukturat që
u morën me zgjedhjet në 12
qarqet apo pranë çdo kandi-
dati", shprehet z.Mediu. Si-
pas tij, mjafton po ashtu fak-
ti që të analizohen filmimet
e numërimeve të disa qar-
qeve për të parë se forca e
parasë dhe krimit është më e
fortë se politika dhe shteti,
dhe njëkohësisht ortake e
pushtetit të Ramës. "Çdo
opozitë që krijon mëdyshje,
paqartësi dhe mungesë
transparence në opinionin
publik është e prirur të dësh-
tojë", shprehet z.Mediu. Por,
deputeti i PD-së, Tritan She-
hu e quan tullumbacen e
radhës të gjithë mjegullna-
jën për një koalicion të mund-
shëm mes PD dhe PS. Pas
lajmit se ministri teknik i
Bashës, Demiraj do të jetë

sërish në qeverinë "Rama 2",
z.Shehu shkruan se është një
lajm i rremë për të përbaltur
PD-në. "Mbasi u shfry tul-
lumbacja e koalicionit me
LSI-në, po fryhet një tjetër, ajo
e lidhjeve imagjinare PD-PS!",
- shkruan deputeti i PD në
'FB'. Kurse deputeti tjetër i
djathtë, Myslym Murrizi,
njëherësh kreu i PD-së në
Lushnjë, me anë të një statu-
si në "Facebook" komenton
arsyet pse nuk e sheh me sy
të mirë një aleancë mes PD
dhe PS pas zgjedhjeve. Ai
komenton edhe ministrat
teknikë të PD-së, të emëruar
nga marrëveshja e 18 majit
dhe lavdëron vetëm atë të
Drejtësisë, Gazment Bar-
dhin. Murrizi shkruan se
vetëm njëri prej ministrave
teknikë e meritoi pozicionin
që mori në qeveri dhe ai ësh-
të Gazmend Bardhi i Drejtë-
sisë. Sipas tij, ministrat e

tjerë e panë pozicionin që iu
ofrua si një mundësi për të
emëruar miq e shokë. "Res-
pekt për ministrin e Drejtë-
sisë dhe ndoshta për një drej-
tor. Të tjerët më duket se 'flu-
turuan' në delir fals dhe e

quajtën thjesht punësim të
tyre dhe të ndonjë miku apo
shoku. Shumicës më duket se
nuk ia mësuan emrat as ro-
jet, as shoferët", shprehet de-
puteti i PD-së i qarkut të Fi-
erit.

DEKLARATA

TRITAN SHEHU
"Ministri Demiraj do të
vazhdojë si ministër në
qeverinë 'Rama 2'! Pas
kësaj 'shkrehen bateri
topash' kundër Bashës e
politikave të PD, pa dyshim
edhe nga 'dashamirës' të
PD! Mbasi u shfry
tullumbacja e koalicionit
me LSI, po fryhet një tjetër,
ajo i lidhjeve imagjinare
PD-PS!", - tha Shehu.

Ish-kryeministri Sali Berisha denoncoi dje situatën
alarmante në vend, si pasojë e flakëve e vatrave të

zjarrit. Berisha shprehet se ndërsa Shqipëria është në
flakë, "Noriega", siç e quan ai kryeministrin Rama,
freskohet në ujërat e Dhërmiut. "Nga fshatra, qytete
lëshohet me të drejtë SOS-i për ndihmë nga kryeminis-
tri që freskohet në ujërat e Jonit. Duhet thënë se ndih-
ma e vetme që 'Noriega' ofron në këtë situatë emergjence
është përjashtimi i plotë i fjalëve 'zjarr', 'flakë' dhe 'dj-
egie' nga fjalori i llogores së tij të përditshme në
mexhlisë dhe media, që transmetojnë edhe për-përet e
tij! Për 'Noriegën' pushimet vazhdojnë, sepse zjarret
në Shqipëri nuk ekzistojnë! Duke mbështetur të gjitha
ata qindra e qindra qytetarë apo dhe punonjës të
emergjencës civile e të tjerë që përballen kudo me këtë
emergjencë të rrezikshme, dënoj si cinik e të pa-
përgjegjshëm qëndrimin e Edvin Kristaq Ramës!".

FATMIR MEDIU
"Opozita duhet të
gjejë rrugën për të
zgjuar koshiencën
qytetare dhe
shpresën se ky vend
ka të ardhme. Basha
duhet urgjentisht të
shkëpusë çdo lidhje
që ka me Ramën
nëpërmjet prezencës
së ministrave
teknikë, kjo e bën
opozitën të
papranueshme,
qesharake dhe
kompromentuese",
shprehet z.Mediu.

QEVERIA E RE
"E kam një parandjenjë që do ketë shumë befasi në

qeverinë e re të Edi Ramës. Mund të shikoni në shtator
burra e gra, për të cilët nuk iu ka vajtur mendja kurrë.
Që mund të mos jenë marrë asnjë ditë të vetme me

politikë, apo që mund të kenë qenë në hall të vet, diku
në rreshtat e fundit të saj. Mënyra si po sillet 'timonieri'

pas 25 qershorit të çon në këtë përfundim", shkruan
Patozi në "Facebook".

Patozi

KOORDINATORI I BASHËS
Koordinatori i PD-së, Julian Deda, kundërshton vijimësinë
e bashkëqeverisjen PD-PS. "A i shërben vendit për mirë
apo për keq, që PD dhe PS të qeverisin bashkë, duke e
ndarë më dysh tepsinë e pushtetit? P.s. Për mendimin tim,
në rast se ky lajm ka gjasa të jetë i vërtetë, atëherë Rama
ia mbyll gojën përfundimisht PD-së duke e çuar atë drejt
asgjësimit politik dhe duke e lënë vendin përfundimisht pa
opozitë", shkruan Deda në 'FB'.



MYSLYM MURRIZI
"Respekt për ministrin e
Drejtësisë dhe ndoshta për
një drejtor. Të tjerët më duket
se 'fluturuan' në delir fals dhe
e quajtën thjesht punësim të
tyre dhe të ndonjë miku apo
shoku. Shumicës më duket
se nuk ia mësuan emrat as
rojet, as shoferët",
shprehet Murrizi

Shqipëria në flakë, ish-kryeministri akuza Ramës

Ish-kryeministri
Sali Berisha

Ministrat teknikë me
ish-presidentin Nishani

Gjatë një mbledhjeje të qeverisë
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Qytetarët e Tiranës
kanë më pak prob-

leme sesa qarqet e tjera.
Kjo ka rënë në sy në rapor-
tin përmbledhës, pas dëgje-
save që janë bërë nga Par-
tia Socialiste në qarkun e
Tiranës, gjatë muajit kor-
rik, pas zgjedhjeve të 25 qer-
shorit. Sipas tabelës së pub-
likuar dje, në faqen zyrtare
të kryeministrit Rama në
"Facebook", problemet me
legalizimet janë ngritur
180 herë gjatë dëgjesave.
215 herë është diskutuar
për mungesën e infras-
trukturës, gjatë korrikut.
Mungesa e ujit të pijshëm
është ngritur si problem
234 herë, ndërsa 85 herë
janë diskutuar problemet
me hipotekat. OSHEE-ja
është paraqitur si prob-
lem nga qytetarë të Ti-
ranës 120 herë, ndërsa
cilësia e siguria ushqi-
more është diskutuar 140
herë. Në fund fare, por jo
nga shifra e diskutimit, si

Legalizimet, mungesa e ujit të pijshëm shqetëson tiranasit

Dëgjesat në Tiranë, banorët kanë
vetëm 10 probleme, kryeson papunësia

problem mbetet papunësia,
për të cilën është diskutuar
317 herë. Kjo çështje mbetet
më e diskutuara nga ban-

orët e qarkut të Tiranës,
gjatë gjithë dëgjesave që janë
zhvilluar. Por ajo që bie në sy
është fakti se, nëse në qarqet

e tjera ka pasur mbi 45
çështje që janë ngritur si
shqetësime për zgjidhje
për qeverinë "Rama", Tira-
na ka vetëm 10 të tilla. Në
këto zgjedhje PS-ja mori në
Tiranë 200.479 vota, kra-
hasuar me 2013 kur mori
180.881 vota. Pra pati një
rritje prej 19.598 votash,
ose një rritje me 4.36%.
Ndërkohë që PD-ja pati
rënie krahasuar me 2013
me 11.168 vota. Në tabelën
e rezultatit, PS-ja ka ren-
ditur edhe LSI-në, e cila
rezulton që e ka rritur re-
zultatin e saj nga 2013-ta
me plot 22.792 vota më
shumë.

Zyrtari i lartë i SHBA-ve: Fitore kuptimplotë në zgjedhje

Edi Rama, bisedë 20 minuta me
sekretarin e shtetit, Tillerson

“PS të pastrojë administratën nga të korruptuarit”

në sektorin e energjisë dhe
posaçërisht të naftës e të
gazit, çka është pritur me
shumë interes nga bash-
këbiseduesi. Biseda telefon-
ike mes të dyve ka zgjatur më
shumë se njëzet minuta. Kjo
bisedë vjen pas takimit që

kryeministri Edi Rama pati
javën që shkoi me zv.presi-
dentin amerikan Michael R.
Pence, në Podgoricë, gjatë
samitit të Kartës së Adria-
tikut. Samiti ishte një mo-
ment i përshtatshëm për ven-
det e rajonit për të ritheksuar

edhe një herë me palën ameri-
kane rëndësinë strategjike të
hapësirës adriatike, si dhe
për të ritheksuar ven-
dosmërinë e vendeve të
Kartës për të jetësuar inte-
grimin e plotë euroatlantik të
Ballkanit Perëndimor. Në

Kryeministri Edi
Rama mori dje, një
telefonatë nga sekre-

tari i shtetit, Rex Tillerson.
"Sekretari Tillerson e ka
uruar kryeministrin për fi-
toren kuptimplotë në
zgjedhje", njoftoi zyra e sh-
typit e Kryeministrisë. "Ai
ka shprehur bindjen se man-
dati i fortë që ka marrë për
të qeverisur e vetme, e obli-
gon Partinë Socialiste të
thellojë shpejtësinë e refor-
mave, pastrojë adminis-
tratën nga të korruptuarit
dhe shënojë rezultate
domethënëse në luftën
kundër krimit", thuhet në
njoftim. Duke i shprehur
kryeministrit të gjithë
mbështetjen e qeverisë
amerikane në mandatin e ri
qeverisës, sekretari i shtetit
i ka përcjellë Edi Ramës për-
shtypjet shumë pozitive të
zëvendëspresidentit Pence
nga takimi i javës së shkuar
në Malin e Zi dhe ka rikon-
firmuar vullnetin amerikan
për një vëmendje të përqen-
druar në zhvillimet në rajon.
Kryeministri Rama e ka
falënderuar bashkëbise-
duesin për telefonatën dhe i
ka bërë një pasqyrë të plotë
të situatës rajonale nga
këndvështrimi i vendit tonë,
duke u përqendruar krye-
sisht te dialogu Kosovë-Ser-
bi dhe nevoja për zh-
bllokimin e ngërçit të emrit
të Maqedonisë. Në pjesën e
fundit, biseda është shtrirë
te roli i Shqipërisë në NATO,
kontributi i saj në luftën
kundër ekstremizmit të
dhunshëm, ku sekretari
Tillerson është shprehur me
konsideratat më të larta.
Ndërsa kryeministri Rama
ka kërkuar intensifikimin e
bashkëpunimit me SHBA-të

Erion Veliaj:
Faleminderit për

votën e 25 qershorit,
na dhatë besim!

Kryebashkiaku i Ti
ranës, Erion Veliaj

u ka dërguar banorëve
të Tiranës nga një letër
falënderimi për votën
dhe besimin që i dhanë
PS-së më 25 qershor. Në
letrën e tij, kryebashki-
aku i Tiranës iu shpreh
mirënjohjen dhe thek-
son rëndësinë e votës së
tyre, që konfirmoi viji-
min e transformimit të
Tiranës me mbështetjen
edhe të qeverisë. Erion
Veliaj specifikon çfarë
do të ndodhë me Tiranën
gjatë ditëve të verës dhe
në vijim, pas mbësh-
tetjes që qytetarët i
dhanë qeverisë dhe
punëve të qytetit si një
referendum. "Tirana ka
ndryshuar shumë, por
ka ende shumë e shumë
për të bërë. Ne kemi vi-
juar punën çdo ditë,
edhe gjatë fushatës,
edhe gjatë vapës e ditëve
të pushimit, dhe do të
vazhdojmë me ritme
akoma më të larta në
muajt e vitet që do të
vijnë. Sepse falë votës
suaj do të kemi mbësh-
tetjen e pandërprerë të
qeverisë dhe Edi Ramës",
thuhet në këtë letër.

Darina Tanushi

fjalën e tij në çelje të punimeve
të Samitit, zëvendëspresiden-
ti Pence u shpreh se "si i dër-
guar i posaçëm i presidentit
Trump, kam ardhur këtu për
të përshëndetur progresin e
Ballkanit Perëndimor. Duke
afruar Adriatikun me Atlan-
tikun, do mund të sigurojmë
një të ardhme më të mirë jo
vetëm për rajonin, por për
gjithë Perëndimin". Takimet
bilaterale me zëvendëspresi-
dentin Pence si edhe me
liderët e tjerë të rajonit,
rikonfirmuan vullnetin për
të ecur më tej përpara, të
gjithë së bashku, në mbrojtje
të interesave strategjike të
popujve tanë".

MIMI KODHELI
Ministrja e Mbrojtjes, Mimi Kodheli reagoi dje ndaj një shkrimi të gazetës zyrtare të

PD-së, "RD", ku shkruhej se kjo ministri ka investuar në godina dhe jo për zjarret.
"Zyra e MM është një zyrë shteti modeste, por brenda standardeve të NATO-s kur
vjen puna për sigurinë. Një nga klasat e Akademisë u transformua në zyrën e MM,
por asnjë qindarkë nuk u është marrë parave të buxhetit të ministrisë.  Një këshillë

faqosësve të gazetës: tjetër herë mos i ngatërroni zjarret e vapës me ato të
Gërdecit, se mund të digjeni edhe vetë!" - u shpreh Kodheli.

Sekretari i shtetit, Rex Tillerson Kryeministri Edi Rama
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Publikohet lista me ob
jektet që do t'iu kthe
hen pronarëve në të

gjitha qarqet e vendit.
Agjencia e Trajtimit të
Pronave bën të ditur se ob-
jektet do të shërbejnë për
kompensimin fizik të
pronave. Sipas ligjit në fuqi,
pronarët fitojnë kompensim
fizik, vetëm nëse disponojnë
një vendim përfundimtar
njohjeje të pronës. Ligji për
pronat thotë se, të gjitha
subjektet që kanë një ven-
dim përfundimtar, i cili ka
njohur të drejtën për ko-
mpensim, pavarësisht ren-
dit kronologjik, kanë të
drejtë të marrin pjesë në
ankand, nëse ata shprehin
vullnetin me anë të kërkesës
për të përfituar kompensim
fizik nga fondi i tokës, pavar-
ësisht rendit kronologjik.
Pronarët duhet të paraqesin
në ATP: një kërkesë për ko-
mpensimin fizik së bashku
me vendimin përfundimtar
të ish-AKKP-së, ish-ZRKKP-
së, ish-KKKP-së apo vendi-
min gjyqësor përkatës, që
njeh të drejtën e kthimit
dhe kompensimit të pronës,
shoqëruar me plan-ven-
dosjen e vendimit; vërtetim
nga Zyrat e Regjistrimit të

Ish-pronarët duhet të plotësojnë formularin-tip për të përfituar

ATP, 171 objektet që do
t'iu kthehen pronarëve
Pronat e lira në të gjitha qarqet

Ornela Manjani

VLERËSIMI
Vlerësimi financiar
që ATP-ja i bën
vendimit
përfundimtar të
kompensimit, sipas
dispozitave të këtij
ligji. Vendim
përfundimtar është
çdo vendim
administrativ ose
gjyqësor, i cili nuk i
nënshtrohet një
procedure kontrolli
dhe rishikimi nga
një autoritet më i
lartë administrativ
ose gjyqësor, duke
përfshirë këtu
vendimet e formës
së prerë, dhe kur
këto i janë
nënshtruar rekursit,
si përfundimtar
konsiderohet
vendimi i Gjykatës
së Lartë.

Pasurive të Paluajtshme për
statusin juridik të pronës që
kërkohet, shoqëruar me
kartelën e pasurisë dhe
hartën treguese, dhe vër-
tetimin nga bashkia se sipër-
faqja e tokës nuk ka funk-
sion publik.
VLERA E PRONËS

Vlera e pronës që ko-
mpensohet nxirret bazuar
në çmimin e tregut, llojin e
pasurisë dhe qëllimin e për-
dorimit të saj, sipas stan-
dardeve ndërkombëtare të
vlerësimit të pasurisë së
paluajtshme. Procesit të
vlerësimit të pronës, sipas
përcaktimit të pikës 1 të
këtij neni, i nënshtrohen
toka dhe objektet ndërti-
more. Në kategorinë e tokës
përfshihen toka bujqësore,
toka pyjore, pyje, livadhe
dhe kullota, tokat e pafryt-
shme, si dhe trualli, pavarë-
sisht masës dhe qëllimit pub-
lik apo privat të përdorimit
të tij. Në kategorinë e objek-
teve ndërtimore përfshihen
ndërtesat dhe strukturat in-
xhinierike, që e gëzojnë këtë
cilësi sipas legjislacionit në

fuqi. Treguesit bazë të vlerës
së pronës caktohen të veçan-
ta për tokën dhe objektet
ndërtimore. Kur një pronë
është bashkim i tokës me
objektin ndërtimor, vlera e
saj nxirret për njësi, si
shumë e vlerave të objektit
ndërtimor dhe të tokës mbi
të cilën ai ngrihet. Metod-
ologjia për vlerësimin e
pronës, miratohet me ven-
dim të Këshillit të Minis-

trave. Sipas ligjit, baza e të
dhënave shtetërore të vlerë-
simit të pasurive të paluajt-
shme krijohet me vendim të
Këshillit të Ministrave, në të
cilin përcaktohen: institu-
cioni administrues i bazës së
të dhënave shtetërore, të
dhënat parësore dhe dytë-
sore, ndërveprimi me bazat
e tjera të të dhënave dhe
niveli i aksesimit për subjek-
tet e interesuara.

FORMAT E KOMPENSIMIT
Kompensim financiar,

kompensim fizik nga fondi
i tokës dhe kompensim fiz-
ik brenda pronës së njohur
subjektit të shpronësuar.
Për kompensim fizik bren-
da pronës së njohur subjek-
tit të shpronësuar, sipërfaq-
ja e pasurisë që është ven-
dosur t'u jepet subjekteve
të shpronësuara me ven-
dim përfundimtar.

SUBJEKTI I SHPRONËSUAR

Personat juridikë ose fizikë apo
trashëgimtarët e tyre, prona e të cilëve

është shtetëzuar, shpronësuar, konfiskuar
ose marrë me çdo mënyrë tjetër të

padrejtë nga shteti, është subjekti që do
të shpronësohet.

“
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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.

NJOFTIM ANKANDI
Përmbarues  gjyqësor privat Artan Sima, në datë 30/08/2017, ditën e Enjte ora 16:00
përfundon ankandin e ri (të dytë), për shitjen e  pasurive të paluajtshme të llojit:
-”Apartament” me  sipërfaqe  totale 147.50  m2, në vlerën 4.130.000 lekë
-”Apartament” me  sipërfaqe  totale 17.70  m2, në vlerën 495.600 lekë
-”Bodrum” me  sipërfaqe  totale 42.50  m2, në  vlerën  833.000  lekë
-”Truall” me  sipërfaqe  totale 76.00  m2, në vlerën 1.276.800 lekë.
Pasuritë janë lenë garanci  nga debitori  z.Pavllo  Halit Emini, banues në lagjen nr.12, Blv
“Mësonjtorja”, Korçë, për detyrimin ndaj kreditorit z. Aurel  Jonel Cyfeku, banues në Blv “6-
Dëshmorët”, tek Vasporti Korçë.
Ankandi zhvillohet pranë zyrës së përmbaruesit me seli lagjen nr.3, Rruga « Avni Rustemi
», nr.31 .k,1. Korcë. Kontakt  Cel.0674044666, e-mail. simaartan@yahoo.com
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Disa informacione me rëndësi, pas kërkesave të shumta për azil

Udhëtimi në zonën Shengen,
rregullat për të kaluar

Ministria e Brendshme: Çfarë duhet të keni parasysh

Sipas rregullave të reja, qytetarët sh
qiptarë me pasaportë biometrike mund
të qëndrojnë në zonën Shengen (që përf-

shin Islandën, Norvegjinë, Zvicrën si dhe të
gjitha shtetet anëtare të BE-së, përveç
Mbretërisë së Bashkuar dhe Irlandës) maksi-
mumi 90 ditë që nga dita e hyrjes brenda një
periudhe kohore prej gjashtë muajsh (180
ditë). Periudha fillon që nga momenti kur ju
hyni për herë të parë në këtë zonë, brenda
periudhës gjashtëmujore. Për shembull, nëse
më datë 1 janar ju hyni për herë të parë në
zonën Shengen, periudha e ardhshme gjash-
tëmujore fillon më datë 1 korrik.

1 - Nëse udhëtoni shpesh në zonën Shen-
gen, duhet të numëroni ditët e mbetura nga
periudha gjashtëmujore

Pra, ju mund të bëni disa udhëtime afat-
shkurtra, me kusht që kohëzgjatja e tyre të
mos kalojë 90 ditët brenda periudhës gjash-
tëmujore (180 ditë).

2 - Duhet të justifikoni qëllimin e udhëtimit
nëpërmjet dokumentesh

Për vizitë familjare
Kur deklarohet në kufi se po udhëtohet për

vizitë te një i afërm, duhet të jepet informa-
cion mbi të dhënat e personit pritës, adresa e
tij, numër telefoni etj.

Për turizëmPër turizëmPër turizëmPër turizëmPër turizëm
Kur deklarohet në kufi se po udhëtohet për

turizëm, për pushime, i pavarur nga pritja apo
shoqërimi i një personi tjetër etj., duhet të
paraqitet një rezervim hoteli, bileta e kthim-
it (nëse udhëtohet me avion apo mjete të
transportit ujor), si dhe të ardhurat financia-
re që keni me vete.

Për kontroll mjekësorPër kontroll mjekësorPër kontroll mjekësorPër kontroll mjekësorPër kontroll mjekësor
Kur deklarohet në kufi se po udhëtohet për

arsye shëndetësore, paraqitet rekomandimi i
institucionit shëndetësor shqiptar, si dhe kon-
firmimi i institucionit shëndetësor ku do sh-
kohet.

Për aktiPër aktiPër aktiPër aktiPër aktivitetevitetevitetevitetevitete
Kur deklarohet në kufi se po udhëtohet për

aktivitete të ndryshme, paraqitet dokument-
acioni mbi aktivitetin për të cilin personi ësh-
të ftuar.

Udhëtimi me makinëUdhëtimi me makinëUdhëtimi me makinëUdhëtimi me makinëUdhëtimi me makinë
Kur udhëtohet me makinë, duhet të keni

dokumentacionin e nevojshëm, leje ndërko-
mbëtare drejtimi automjeti, patentë ndërko-
mbëtare dhe karton të gjelbër sigurimi
ndërkombëtar të makinës.

Sigurimi shëndetësorSigurimi shëndetësorSigurimi shëndetësorSigurimi shëndetësorSigurimi shëndetësor
Në të gjitha rastet duhet të keni siguracio-

nin shëndetësor për periudhën e qëndrimit.
3 - Duhet të paraqisni garanci financiare

për kohën e qëndrimit
Sipas Kodit Shengen (neni 6/4), "Mjetet e

jetesës do të vlerësohen në përputhje me ko-
hëzgjatjen dhe qëllimin e qëndrimit dhe duke
iu referuar çmimeve mesatare në shtetin ose
shtetet anëtare shumëzuar me numrin e
ditëve të qëndrimit". Vlerësimi i mjeteve të
mjaftueshme të jetesës mund të bazohet në
paratë, kontrollet e udhëtarëve dhe kartat e
kreditit. Deklaratat e sponsorizimit dhe letrat
e garancisë nga pritësit, gjithashtu mund të
përbëjnë dëshmi të mjeteve të mjaftueshme
të jetesës.

Sipas Kodit Shengen, dokumentet mbësh-
tetëse që vërtetojnë plotësimin e kushteve të
hyrjes janë:

(A) për udhëtimet e biznesit:
(I) një ftesë nga një firmë ose një autoritet

për të marrë pjesë në takime, konferenca apo
ngjarje që lidhen me tregtinë, industrinë ose
punën;

(Ii) dokumente të tjera që tregojnë ekzis-
tencën e marrëdhënieve tregtare ose mar-
rëdhënieve për qëllime pune;

(Iii) biletat e hyrjes për panaire dhe kon-
grese;

(B) për udhëtimet e ndërmarra për qëllime
studimi ose llojet e tjera të trajnimit:

(I) certifikatën e regjistrimit në një insti-
tut mësimor për qëllime të ndjekjes së kurse-
ve profesionale ose teorike në kuadër të tra-
jnimit bazë dhe të mëtejshëm;

(Ii) kartat e studentit ose certifikatat për
kurset e ndjekura;

(C) për udhëtimet e ndërmarra për qëllime
turizmi ose për arsye private:

(I) dokumentet mbështetëse në lidhje me
strehimin: - një ftesë nga pritësi nëse qëndron

te një i tillë; - një dokument mbështetës nga
institucioni që ofron strehim ose ndonjë do-
kument tjetër të përshtatshëm që tregon
vendndodhjen e parashikuar;

(Ii) dokumentet mbështetëse në lidhje me

itinerarin: -konfirmimin e rezervimit të një
udhëtimi të organizuar ose ndonjë dokumen-
ti tjetër të përshtatshëm që tregon planet e
parashikuara të udhëtimit;

(Iii) dokumentet mbështetëse në lidhje me

kthimin: - një biletë të kthimit ose vajtje-
ardhje;

(D) për udhëtime të kryera për ngjarje poli-
tike, shkencore, kulturore, sportive ose fetare
ose për arsye të tjera:

ftesat, biletë e hyrjes, regjistrimet ose pro-
gramet ku thuhet ku është e mundur emri i
organizatës pritëse dhe kohëzgjatja e qëndrim-
it ose ndonjë dokument tjetër përkatës që tre-
gon qëllimin e vizitës.

4 - Duhet t'u përmbaheni rregullave të qën-
drimit (ndalohet punësimi i paligjshëm)

Sipas rregullave të reja, nuk mund të
punohet në shtetet e zonës në kundërshtim
me ligjin. Rregullat që aplikohen vetëm për
qëllime udhëtimi, nuk u japin të drejtë
qytetarëve shqiptarë për të qëndruar më
shumë se 3 muaj dhe as të drejtën për t'u
punësuar, apo për të kërkuar azil, në këto
shtete. Ata shtetas që kanë ndërmend të
punësohen apo të studiojnë për një periudhë
që tejkalon 90 ditët, më parë duhet të ap-
likojnë për vizë afatgjatë ose për leje qën-
drimi, pranë ambasadës apo konsullatës së
shtetit ku dëshirojnë të shkojnë. Është e
ndaluar të punohet në zonën Shengen pa
leje pune apo të jetohet aty pa lejen për-
katëse të qëndrimit. Punësimi i ligjshëm i
shtetasve shqiptarë në një prej këtyre
vendeve, do të mundësohet vetëm nëpërm-
jet lejeve të punës. Lejet e punës mund të
merren vetëm në bazë të kontratave të
punës dhe vizave të tipit D të cilat merren
në ambasadën e atij vendi në të cilin është
marrë kontrata e punës. Nëse një qytetar sh-
qiptar ka siguruar një kontratë të vlefshme
pune, atëherë ai do të mund të pajiset në
Shqipëri me një vizë të tipi D dhe më pas,
këtë vizë do ta kthejë, në vendin përkatës,
në leje qëndrimi, me një afat deri në një vit.

5 - Masat që merren ndaj shtetasve që sh-
kelin rregullat e qëndrimit

Qytetarëve shqiptarë do t'u kërkohet që të
zbatojnë disa kërkesa dhe rregulla, jo vetëm
gjatë hyrjes në vendet e BE-së, por edhe gjatë
qëndrimit të tyre në këto vende. Nëse qyteta-
rët shqiptarë do të shkelin këto rregulla, ata
do të bëhen subjekt i largimit apo deportimit
me forcë, veprim i cili shoqërohet gjithmonë
me ndalim hyrje nga 1-5 vjet. Për një kategori
shkeljesh të rregullave të qëndrimit, shtetet
anëtarë të BE-së aplikojnë masa administra-
tive gjobe, të cilat shkojnë deri në 3000 euro.
Në rast se këto shuma nuk paguhen, atëherë
personi i gjobitur nuk do lejohet të hyjë në
atë vend, që i ka vendosur gjobën, derisa ta
paguajë atë me gjithë kamatëvonesën.

Me rëndësi është të dihet se cilat janë këto
rregulla që shtetasit shqiptarë nuk duhet të
shkelin. Së pari, nuk duhet të shkelin afatin e
lejuar të qëndrimit që është 90 ditë për 180
ditë. Së dyti, nuk duhet të shkelin legjislacio-
nin vendas, kryesisht atë mbi punësimin. Pra,
nëse kapen duke punuar, ata bëhen subjekt i
largimit dhe ndalimit të hyrjes. Së treti, nuk
duhet të bëhen problem për sigurinë publike,
apo të përfshihen në aktivitete kriminale. Së
katërti, nuk duhet të bëhen barrë publike.
Barrë publike janë personat të cilët nuk kanë
të siguruar strehimin, ushqimin apo nevojat
e tjera jetësore.

E thënë në mënyrë të përmbledhur, nëse
shtetasit shqiptarë do të shkelin kushtet e
lejuara për hyrjen dhe qëndrimin në një nga
vendet e BE-së, atëherë ata do të penalizohen
individualisht, - do t'u ndalohet hyrja në të
gjitha vendet e BE-së për një periudhë deri
në 5 vjet.

Ministria e Brendshme

British American Tobacco Albania sh.p.k.
Njofton se duke filluar nga data 15 Gusht 2017, cmimet e reja maksimale të

shitjes me pakicë për produktet e saj të duhanit do te jenë si vijon:

Nr MARKA 
Çmimi 

maksimal/paketë i 
shitjes me pakicë  

1 Kent Nanotek (Infina) 300 
2 Kent Demislims Neo 280 
3 Kent Demislims Spektra 280 
4 Kent HD Neo 300 
5 Kent HD Infina 300 
6 Kent HD Neo 10 cigare 150 
7 Lucky Strike Red 230 
8 Lucky Strike Blue 230 
9 Like Strike Blue 10 cigare 120 

10 Lucky Strike NFF King Size 6 mg 230 
11 Lucky Strike NFF Demislims 6 mg 220 
12 Lucky Strike NFF King Size 4 mg  230 
13 Lucky Strike NFF Demislims 4 mg  220 
14 Rothmans Leggera 230 
15 Rothmans of London (Blue) 200 
16 Rothmans of London (Sky Blue) 200 
17 Rothmans of London (Silver) 200 
18 Dunhill FC 7 mg (Produkt i ri) 320 

19 Dunhill FC 4 mg (Produkt i ri ) 320 

*Çmimet shprehen në Lek
Njoftimi i mësipërm bëhet në përputhje me Udhëzimin e Ministrit të Financave
Nr.6, datë 30.01.2015  “Për tatimin mbi vlerën e shtuar”.

British American Tobacco Albania sh.p.k.
Tirane, Rr:”Kavajes”, ish Kombinati Ushqimor

web: www.bat.com
office phone: +355 (0) 42 255084
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INTERVISTA
VDEKJA E FEMIJES



Iu ndaluan funksionet publike edhe tre vjet pas burgimit

Kthehet në punë mjeku i
dënuar për mjekim të gabuar
Beollari: Më vdiq vajzën, frikë për të tjerët

Xhensila Kodra

Ishte data 13.08.2012 kur
rreth orës 04:00 të mëngjes-

it, bashkëshortët Zana dhe
Hekuran Beollari, banues në
qytetin e Përmetit, kanë kon-
statuar se vajza e tyre, Era
Beollari kishte paraqitur
shqetësime të shëndetit,
madje ka vjellë 2-3 herë. Pasi
i kanë matur temperaturën,
që ka rezultuar normale (36.5
gradë), ata kanë shkuar në
këmbë së bashku me vajzën
në spitalin e qytetit, duke
qenë se e kishin afër banesës.

Faik Pashollari, i cili ësh
të i dënuar me 1 vit
burg për mjekim të pa-

kujdesshëm pas vdekjes së
një vajze 7 vjeçe, është rikthy-
er në punë për herë të dytë,
ndonëse ndaj tij ka një ven-
dim gjykate se për 3 vite pas
përfundimit të dënimit nuk
duhet të ushtrojë funksione
publike. Këtë fakt e pohoi për
"Gazeta Shqiptare" babai i
vajzës 7-vjeçare, Hekuran
Beollari, i cili thotë se do të
vijojë të kërkojë drejtësi për
të bijën dhe se ky mjek është
një kërcënim për fëmijët e
tjerë. "Ai nuk është një mjek
profesionist. Ai mjek vdiq va-
jzën time duke i bërë mjekim
të gabuar, ndërsa nesër mund
t'u marrë jetën edhe fëmijëve
të tjerë", - tha Beollari.
Ndërkaq, në shtator të vitit të
shkuar, "GSH" ka publikuar
një tjetër intervistë të reali-
zuar me babain e vajzës 7-
vjeçare, i cili tha se mjeku
Faik Pashollari kreu vetëm 3
ditë burg, pasi përfitoi nga
amnistia. "Vetëm 3 ditë para
se të shpallej lista me emrat
e personave që do të përfito-
nin nga amnistia, u dorëzua
vetë në polici dhe pas 3
ditësh, ai u la i lirë duke për-
fituar nga amnistia. Në një
kohë që ligji 154/2015 për
dhënie amnistie, neni 5, pika
2 thotë se, 'Nuk përfitojnë nga
amnistia personat që i janë
shmangur ekzekutimit të
dënimit të dhënë'", - tha ai në
atë kohë. Sakaq, disa muaj më
parë, mjeku Pashollari kish-
te nisur të ushtronte profesio-
nin e tij në Spitalin e
Përmetit, pasi kishte siguru-
ar dy dëshmi penaliteti ku
shkruhej: "Është i padënuar".
E para mbante datën
02.03.2016, ndërsa e dyta
datën 06.06.2016. Këto dësh-
mi, ai i kishte siguruar për
faktin se Drejtoria e Përgjiths-
hme e Burgjeve nuk kishte në
sistem vendimin e Gjykatës
së Apelit Gjirokastër, si dhe
vendimin e Gjykatës së Lartë,
vendim i formës së prerë. Pas
verifikimeve dhe shkrimeve
të botuara në "GSH", Spitali i
Përmetit e pezulloi atë nga
detyra.

Zoti Hekuran, mjeku pe-Zoti Hekuran, mjeku pe-Zoti Hekuran, mjeku pe-Zoti Hekuran, mjeku pe-Zoti Hekuran, mjeku pe-
diatër Faik Pashollari, i cilidiatër Faik Pashollari, i cilidiatër Faik Pashollari, i cilidiatër Faik Pashollari, i cilidiatër Faik Pashollari, i cili
u dënua për shkak të vde-u dënua për shkak të vde-u dënua për shkak të vde-u dënua për shkak të vde-u dënua për shkak të vde-
kjes së vajzës suaj ngakjes së vajzës suaj ngakjes së vajzës suaj ngakjes së vajzës suaj ngakjes së vajzës suaj nga
mjekimi i pakujdesshëm,mjekimi i pakujdesshëm,mjekimi i pakujdesshëm,mjekimi i pakujdesshëm,mjekimi i pakujdesshëm,
është rikthështë rikthështë rikthështë rikthështë rikthyyyyyer sërish nëer sërish nëer sërish nëer sërish nëer sërish në
punë, ndonëse ka një ven-punë, ndonëse ka një ven-punë, ndonëse ka një ven-punë, ndonëse ka një ven-punë, ndonëse ka një ven-
dim gjykate për moskryerjedim gjykate për moskryerjedim gjykate për moskryerjedim gjykate për moskryerjedim gjykate për moskryerje
të detyrës për një periudhëtë detyrës për një periudhëtë detyrës për një periudhëtë detyrës për një periudhëtë detyrës për një periudhë
3-vjeçar3-vjeçar3-vjeçar3-vjeçar3-vjeçareeeee. Si e zb. Si e zb. Si e zb. Si e zb. Si e zbuluauluauluauluauluat këtët këtët këtët këtët këtë
gjë?gjë?gjë?gjë?gjë?

Këtë gjë unë e kam mësuar
nga disa persona të ndry-
shëm. Nga disa prindër që
kur kishin çuar fëmijët e tyre
në Spitalin e Gjirokastrës për
t'i vizituar, kishin parë se
mjeku që vdiq vajzën time,
Erën, ishte rikthyer në punë.
Këta persona janë nga

Përmeti dhe ne kemi njohje
me ta. Sapo kanë ardhur në
Përmet, më kanë treguar.

Si u ndjetë në ato mo-Si u ndjetë në ato mo-Si u ndjetë në ato mo-Si u ndjetë në ato mo-Si u ndjetë në ato mo-
mente?mente?mente?mente?mente?

Jam çuditur! Nuk e kuptoj
se si ky mjek që është dënuar
për vdekjen e një fëmije të fu-
tej sërish në punë, kur rezul-
ton me një dëshmi penaliteti
jo të pastër dhe për 3 vite nuk
duhet të kryejë punë publike!
Kjo nuk është hera e parë që
ky mjek futet sërish në punë,
dhe nuk arrij ta kuptoj se si ka
mundur ta bëjë këtë gjë, pasi
për të ka një vendim të
Gjykatës së Apelit Gjirokastër.
Më parë ky person është futur
në Spitalin e Përmetit, duke
punuar atje 6 muaj me radhë.
Edhe atëherë kam takuar drej-
torin e spitalit. I kam thënë se,
si ky mjek ishte futur në punë

kur kishte vdekur një fëmijë,
dhe jo se ishte vajza ime, por
sepse ai person kishte kryer
një krim dhe ishte dënuar për
këtë gjë.

Si vepruat më pas? A keniSi vepruat më pas? A keniSi vepruat më pas? A keniSi vepruat më pas? A keniSi vepruat më pas? A keni
kontaktuar me institucionetkontaktuar me institucionetkontaktuar me institucionetkontaktuar me institucionetkontaktuar me institucionet
përpërpërpërpërkakakakakatëse?tëse?tëse?tëse?tëse?

Patjetër që po! Sapo mora
vesh këtë gjë, kam shkuar
dhe kam takuar drejtorin e
Spitalit të Gjirokastrës. Ai
më tha se 'nuk e kam futur
unë këtë person në punë.
Këtë mjek unë e kam gjetur
këtu dhe është futur nga

drejtori i parë. Por unë do të
interesohem për këtë prob-
lem duke parë edhe doku-
mentet e tij'. Nuk e kuptoj se
si ky drejtor, ky shtet apo kjo
qeveri fut në punë persona
që janë të rrezikshëm në pro-
fesionin që po kryejnë.

Mendoni se rikthimi i tijMendoni se rikthimi i tijMendoni se rikthimi i tijMendoni se rikthimi i tijMendoni se rikthimi i tij
në punë është i rrezikshëmnë punë është i rrezikshëmnë punë është i rrezikshëmnë punë është i rrezikshëmnë punë është i rrezikshëm
për fëmijët e tjerë?për fëmijët e tjerë?për fëmijët e tjerë?për fëmijët e tjerë?për fëmijët e tjerë?

Ai mjek vdiq vajzën time
duke i bërë mjekim të gabuar,
ndërsa nesër mund t'u marrë
jetën edhe fëmijëve të tjerë,
dhe askush nuk e do këtë gjë.
Ai njeri është një monstër. Ai
nuk është një mjek profesion-
ist. Ai po vazhdon të punojë
edhe pse ka dalë në pension,
gjë që nuk i lejohet.

Po me persona të tjerë, aPo me persona të tjerë, aPo me persona të tjerë, aPo me persona të tjerë, aPo me persona të tjerë, a
keni kontaktuar për këtëkeni kontaktuar për këtëkeni kontaktuar për këtëkeni kontaktuar për këtëkeni kontaktuar për këtë
çështje?çështje?çështje?çështje?çështje?

Pasi u interesova në Spi-
talin e Gjirokastrës, men-
jëherë kam kontaktuar me
një tjetër person tek Urdhri i
Mjekut, pasi janë ata që i pe-
zullojnë dhe po ata që i japin
licencat. Kam kontaktuar me
ta dhe më thanë se kishin
marrë një shkresë nga një
prokuror i Prokurorisë së Rre-
thit Përmet që ai mjek të
kthehej në punë.

Cili është apeli juaj?Cili është apeli juaj?Cili është apeli juaj?Cili është apeli juaj?Cili është apeli juaj?
Unë u kërkoj Ministrisë së

Drejtësisë, Ministrisë së
Shëndetësisë dhe kryeminis-
trit të vendit që t'i shohin
këto raste me më shumë pri-
oritet. Të bëhet një reformë,
që këta lloj mjekësh që po
marrin jetë njerëzish të mos
punojnë më në këto institu-
cione dhe të rrezikojnë jetën
e personave të tjerë. Unë do
vazhdoj të kërkoj drejtësi për
vajzën time të ndjerë që sot
nuk e kam më në shtëpi! Do
hap një proces penal për ata
persona që kanë futur në
punë një mjek të dënuar dhe
në kundërshtim me ligjin.

Mendoni se këta personaMendoni se këta personaMendoni se këta personaMendoni se këta personaMendoni se këta persona
mund të jenë blerë me paramund të jenë blerë me paramund të jenë blerë me paramund të jenë blerë me paramund të jenë blerë me para
ngngngngnga mjeku për t'u riktha mjeku për t'u riktha mjeku për t'u riktha mjeku për t'u riktha mjeku për t'u rikthyyyyyererererer
në punë?në punë?në punë?në punë?në punë?

Mendoj se korrupsioni në
këtë çështje është tepër i
madh, pasi ky mjek është fu-
tur në punë për herë të dytë
edhe pse nuk lejohet me ligj.
Dhe ky është një skandal
shumë i madh i drejtësisë
shqiptare!

Drejtori i Spitalit të Gjirokastrës, Përparim
Muço konfirmoi dje për "Gazeta Sh-

qiptare" se mjeku pediatër Faik Pashollari
ushtron profesionin e tij në këtë spital. Sipas
drejtorit Muço, mjeku në fjalë nuk është fu-
tur në punë prej tij, por është gjetur në këtë
institucion në momentin që ai ka marrë
detyrën, dhe se pranimi i tij ishte bërë nga
drejtori i mëparshëm. "Mjeku Faik Pashollari
nuk është futur në punë nga ana ime. Këtë
person unë e kam gjetur në punë në momen-
tin që kam marrë detyrën e drejtorit të spi-
talit. Është futur nga paraardhësi. Ai është
në moshë pensioni. Duke qenë se spitali ka
pasur nevojë, pasi ka pasur mungesë person-
eli mjekësh të kualifikuar, ai është ofruar, ka
kërkuar mundësinë për të punuar vetëm si

Urdhri i Mjekut: Pediatri u rikthye
në punë me një vendim nga prokurori

Fatmir Brahimi, presidenti i Urdhrit të Mjekut,
sqaroi dje për "GSH" se, ndonëse mjekut Faik

Pashollari iu pezullua më herët licenca për usht-
rimin e detyrës, këtë herë iu rikthye për shkak se
u kishte ardhur një vendim prokurori ku thuhej
se kjo gjë anulohej. "Më herët neve na ka ardhur
një vendim prokurori dhe ne ia kemi hequr li-
cencën mjekut pediatër Faik Pashollari. Më pas
na ka ardhur një vendim tjetër, po nga i njëjti
prokuror, ku thuhej se kjo gjë anulohej. Për këtë
kemi pasur edhe një debat. I kam kërkuar me një
shkresë Ministrisë së Drejtësisë që të ma inter-
pretonte atë shkresë, dhe më erdhi si përgjigje se
kjo gjë është sipas institucionit të interesuar, duke
mos më dhënë një përgjigje konkrete se çfarë
duhej  të  bëja.  Edhe më parë ne kemi qenë të
detyruar që ta rikthenim, sepse ai solli edhe dy sh-
kresa ku dilte se ishte i padënuar. Më pas u sqarua
kjo situatë dhe iu pezullua licenca. Ndërsa, për ras-
tin e fundit, licenca iu kthye në bazë të shkresës
së ardhur nga prokurori", - tha Brahimi.

Drejtori i spitalit: Po verifikojmë dosjen

Përparim Muço: Mjeku pediatër është
pranuar në punë nga paraardhësi im

mjek roje, 4 ose 5 shërbime në muaj. Dhe kjo
gjë është pranuar nga drejtori i mëparshëm i
spitalit", - tha ai. Po ashtu, Përparim Muço
pohoi se po e verifikon edhe një herë dosjen e
Pashollarit. "Mua më erdhi babai i vajzës për
të cilën mjeku Pashollari është dënuar për
mjekim të pakujdesshëm dhe m'u ankua për
këtë gjë. Unë i jam përgjigjur që të bëjë një
kërkesë me shkrim. Pas kësaj, u interesova
në zyrën e personelit që kam dhe vendosa
që ta rishikoj edhe një herë dosjen e këtij
mjeku. Me këtë detyrë kam ngarkuar juris-
tin e institucionit. E kemi thirrur personin
në fjalë dhe e kemi sqaruar se, me këtë dësh-
mi penaliteti që ai ka dorëzuar rezulton se
nuk duhet ta kryejë detyrën për 3 vite", -
sqaroi drejtori i Spitalit Gjirokastër.

Si ndërroi jetë 7-vjeçarja
pas të vjellave në shtëpi

Gjatë rrugës, vajza komunikon-
te lirisht me prindërit. Në spi-
tal, mjeku i rojës, Jonuz Hox-
ha ka kryer procedurën e sht-
rimit dhe i ka vendosur një se-
rum intravenoz fëmijës Era
Beollari. Nga momenti i para-
qitjes në spital dhe deri në orën
07:00 të mëngjesit fëmijës i janë
aplikuar dy serume, ka vjellë

vetëm një herë, duke mos para-
qitur shqetësime të tjera. Në
kartelën mjekësore, nga ana e
mjekut të rojës Jonuz Hoxha
është shënuar diagnoza e sht-
rimit "infeksion viral" dhe
mjekimi përkatës, aplikimi i
serumit intravenoz. Rreth
orës 08:00, në spital ka ardhur
mjeku pediatër, i pandehuri

Faik Pashollari, i cili, pasi ka
vizituar fëmijën, ka vendosur
që të vazhdojë mjekimin me të
njëjtat medikamente (se-
rume). Nga ora 08:00 deri në
orën 11:00 të paradites fëmija
ka vjellë sërish dhe për ndal-
imin e të vjellave, Faik Pash-
ollari i ka aplikuar me shiringë
fillimisht medikamentin
primperan dhe më pas
medikamentin atropinë. Pas
aplikimit të medikamentit at-
ropinë, rreth orës 11:00-11:30
gjendja e fëmijës ka filluar të

rëndohet. Për këtë arsye, i
pandehuri dhe personeli ndi-
hmës e kanë kaluar fëmijën
në dhomën e oksigjenit.
Rreth orës 20:00, gjendja e
fëmijës ka vazhduar të jetë e
rëndë, me konvulsione të
gjeneralizuara, derisa rreth
orës 21:00 ka gjetur vdekjen,
gjatë kohës që transportohej
me ambulancë drejt Tiranës,
për ndihmë të specializuar.
Autopsia e fëmijës nuk ësh-
të kryer, pasi familjarët nuk
kanë qenë dakord.

Hekuran Beollari
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Policia, plan masash për të
garantuar rendin dhe sigurinë

Policia e Korçës ka marrë një sërë masash për të garan
tuar rendin dhe sigurinë publike për mbarëvajtjen e

Festës së Birrës, që do të zhvillohet nga data 9 deri më 13
gusht përpara stadiumit "Skënderbeu", si edhe tek Pazari
i Vjetër. Mësohet se janë marrë masa për bllokimin e
lëvizjes së automjeteve nga vendi i quajtur "Lëndina e
Lotëve", Pallati i Sportit, Qendra e Trajtimit të Studentëve,
drejt Unazës së Stadiumit si edhe në rrugën "Niko Kovaçi".
Do të lejohet parkimi vetëm për automjetet e personave apo
subjekteve të veçanta të autorizuara nga Bashkia Korçë.
Përgjatë shesheve dhe bulevardeve kryesore të qytetit "Re-
publika" dhe "Gjergj Kastrioti", ku ka përqendrim dhe
qarkullim të madh njerëzish e mjetesh, do të ketë shërbime
të shtuara të punonjësve të policisë, të cilët do të
mbikëqyrin ruajtjen e rendit, do të ndërhyjnë në zgjidhjen
e problemeve, si edhe do të parandalojnë krijimin e situat-
ave të ndryshme, të cilat mund të cenojnë sigurinë publike.

RRETHE

SHKURT
Rafineri droge në

banesë, arrestohen
dy shqiptarët

ITITITITITALI ALI ALI ALI ALI - Policia italiane
ka sekuestruar rreth 4.6 kg
heroinë të pastër, e cila ish-
te gati për t'u përzierë në
një banesë në provincën e
Cremonas. Gjatë kon-
trolleve të shpeshta të An-
tidrogës në ndalesat e au-
tostradës në provincën e
Breshias dhe në mënyrë të
veçantë në atë të Sirmi-
ones, policia kishte vënë re
një autoveturë të dyshimtë,
që lëvizte shumë herë si në
hyrje, ashtu edhe në dalje.
Makina ishte në emër të një
40-vjeçari shqiptar, rezident
në Cremona dhe i dënuar
më parë për krime kundër
personit dhe pasurisë, ndër-
sa në timon ishte një djalë i
ri në moshë. I riu frekuen-
tonte një banesë në Castelv-
erde, që ishte marrë me qira
nga pronari i makinës. Në
veçanti, i riu shkonte në
shtëpi, ndërkohë që tjetri
ishte në punë. Sjellja e tij ka
sjellë jo pak dyshime, çka ka
bërë që policia t'i vendosë
nën mbikëqyrje. Më 31 kor-
rik është vënë re një lëvizje
e dyshimtë e të riut, edhe ai
me origjinë shqiptare, ndaj
Guardia di Finanza ka hyrë
në banesë, duke evidentu-
ar se shtëpia përdorej si lab-
orator për përpunimin dhe
paketimin e drogës. Në
brendësi janë gjetur 30 kg
substancë përzierëse, mjeti
për paketimin e drogës si
dhe 4.6 kg heroinë e pastër,
e ashtuquajtur 'e zezë', e
cila është tepër e shtrenjtë.
Falë bashkëpunimit të
skuadrës së lëvizshme të
Policisë së Shtetit në Cre-
mona, u bë arrestimi i dy
shqiptarëve.

Vidhte pushuesit
në Dhërmi, bie në
pranga 17-vjeçari
HIMARË HIMARË HIMARË HIMARË HIMARË - Një 17-vjeçar

është vënë në pranga
mëngjesin e djeshëm në
Dhërmi, pasi dyshohet se
është autor i disa
vjedhjeve. Sipas policisë, i
riu nga Durrësi me inicia-
let R.Dh. shfrytëzonte ras-
tin kur pushuesit largo-
heshin nga çadrat e tyre të
plazhit dhe u vidhte atyre
sende të ndryshme. Ar-
restimi i tij është bërë i
mundur në vendin e quaj-
tur "Perivoll", në fshatin
Dhërmi. Gjatë kontrollit të
ushtruar nga blutë në she-
zlonin ku po qëndronte 17-
vjeçari, atij i janë gjetur
dhe sekuestruar në cilës-
inë e provës materiale: 2
aparate celularë "iPhone",
1 orë dore e markës
"Calvin Klein" dhe 1 porto-
fol, të cilat i përkisnin 18-
vjeçarit A.Rr., banues në
Kosovë. Gjithashtu, gjatë
kontrollit të ushtruar nga
policia i është gjendur
edhe një sasi lënde prej 101
gr kanabis sativa. Materia-
let u referuan në prokurori
në ngarkim të tij për ve-
prat penale "Vjedhja", dhe
"Prodhim dhe shitja e
narkotikëve".

Vëllezërit Prifti, grupi 'NA' dhe Marsela Çibukaj dhurojnë spektakël

Starton edicioni i 11-të i Festës
së Birrës, ja risitë e këtij viti

Nata e parë, mijëra njerëz mbushin sheshin

Lediona Xheladinaj

KKKKKORÇËORÇËORÇËORÇËORÇË

Starton Festa e Birrës
në Korçë, e cila këtë
vit shënon 11 vite suk-

sesi. Ky aktivitet madhësh-
tor do të elektrizojë qytetin
juglindor për 5 net radhazi.
Që në natën e parë, kjo festë
ka mbledhur mijëra pjesë-
marrës nga të gjitha rrethet
e vendit, si dhe jashtë
kufijve. Nën sloganin "Nuk
është thjesht një festë, ësh-
të eventi më i madh veror
në Shqipëri!", këtë vit orga-
nizimi është fantastik dhe
me mjaft risi e surpriza. Pesë
net të zjarrta me muzikë
live, nën shijen e të pakra-
hasueshmes birra "Korça"
do e shndërrojnë Korçën në
një qytet magjik dhe qen-
drën e argëtimit veror për të
gjithë Shqipërinë. Ndërkohë
që risia e këtij viti e Festës
së Birrës është se ajo do të
organizohet në dy ambiente.
Këtë edicion, për herë të
parë do të ketë një skenë në
Pazarin e rikonstruktuar të
qytetit. Që mbrëmë, 14 sten-
da të birra "Korça" janë pozi-
cionuar në dy polet e qytetit
juglindor, tek sheshi në krah
të stadiumit "Skënderbeu"
dhe tek Pazari i Vjetër i Ko-
rçës, ku ndërthuren vlerat
arkitektonike me elementët
identifikues të qytetit, siç
është birra "Korça".
Mbrëmje e zjarrtë është kon-
sideruar nata e parë e kësaj
feste gjigante, ku birra "Ko-
rça" mbetet shija e vërtetë
dhe unike e festës. Ashtu si
çdo vit, kjo festë parashiko-
het të ketë një rekord pjesë-
marrësish dhe surprizash.

Festa, ku shqiptarë dhe të
huaj do bëhen pjesë e
mbrëmjeve unike, do të
ofrojë birrën më të mirë në
vend, më të mirët e muzikës
dhe më të mirat e gatimeve
tradicionale. Stendat ku
ofrohej mbrëmë birra "Ko-
rça" kanë qenë të tejmbush-

ura nga shijuesit e saj, të
cilët ashtu si edhe vitet e
kaluara kanë qëndruar në
radhë për të marrë gotat e
birrës. Me një program të
zgjedhur muzikor, për të
kënaqur preferencat e të
gjithëve dhe birrën "Korça",
festa jo vetëm do të tërheqë
shumë vizitorë të huaj, por
nga viti në vit ka promovuar
dhe përforcuar imazhin tur-
istik të këtij rajoni. Perfor-
manca nga emrat më në zë
të skenës, vëllezërit Prifti,
Marsela Çibukaj, grupi 'NA'
etj kanë mbajtur zugjar qy-
tetin e Korçës deri në orët e
para të mëngjesit të sotëm.
Me birra "Korça" në duar,
çdo pjesëmarës i festës ësh-
të argëtuar dhe ka shijuar
mbrëmjen e parë të saj. Në

fabrikën e birra "Korça",
puna dhe përgatitjet kanë
nisur kohë më parë. Festa, e
cila mban zgjuar qytetin deri
në orët e para të mëngjesit
nuk do të ishte e tillë pa bir-

ra "Korça", ndaj kërkesat e
shumta të konsumatorëve
kanë bërë që sasia e birrës që
ofrohet të rritet edhe më
tepër. Arsyeja kryesore mbe-
tet ajo e cilësisë së birrës.
Tashmë është provuar që
birra "Korça" është birra më
cilësore në treg. Qytetarët e
kanë testuar, ndaj kjo është
një arsye për të festuar pa
fund. Të gjithë kanë pasur
dhe kanë mundësinë të sho-

SURPRIZA
Nën sloganin "Nuk
është thjesht një festë,
është eventi më i madh
veror në Shqipëri!",
këtë vit organizimi
është fantastik dhe me
mjaft risi e surpriza.
Pesë net të zjarrta me
muzikë live, nën shijen
e të pakrahasueshmes
birra "Korça" do e
shndërrojnë Korçën në
një qytet magjik dhe
qendrën e argëtimit
veror për të gjithë
Shqipërinë. Ndërkohë
që risia e këtij viti e
Festës së Birrës është
se ajo do të
organizohet në dy
ambiente. Këtë
edicion, për herë të
parë do të ketë një
skenë në pazarin e
rikonstruktuar të qytetit.

hin teknologjinë me të cilën
ajo prodhohet.

Festa e Birrës

në Korçë

United Nations Development Programme

VACANCY ANNOUNCEMENT

The UNDP office in Albania is looking for a qualified candidate who could fill the following vacancy.

Job ID: 11484
Post Title: Disability Programme Analyst - Re advertisement
Duty station: Tirana, Albania
Duration of Assignment: 1 year with possibility of extension
Type of Contract: Service Contract (SC)
Educational Background: Bachelor Degree in social sciences, law, economics or other closely related fields is

required with 7  years of work experience. Master Degree in social sciences, law,
economics or other closely related field with 5 years of work experience.

Work Experience: 5 years of professional management and coordination experience in complex,
multi-stakeholder environment is required ( in combinaion with Master Degree) or 7
years of proffesional management and coordiation experience in complex,
multi-stakeholder environment is required (in combination with Bachelor Degree); Prior
experience in disability related programmes is desirable; Previous experience/familiarity
with UNDP or other UN agencies is desirable.

Language Requirements: Full working knowledge of English and Albanian is essential.
Deadline for Application: 23/08/2016
Job Description: Available at UNDP site:

http://www.al.undp.org/content/albania/en/home/operations/jobs/

Interested and qualified candidates are requested to submit their application online only (available
at http://www.al.undp.org/content/albania/en/home/operations/jobs/). Incomplete applications will
not be considered. Only short-listed candidates will be notified.
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I dehuri terrorizon banorët duke qëlluar me
kallash në ajër, kapet nga FNSH pas afro 7 orësh

"Ja dokumenti, 300 byzylykët i morëm për konfigurim sipas kontratës"

Skandali, dorëzohen byzylykët
elektronikë në Ministrinë e Drejtësisë
Kompania, ministrit Bardhi: Jua dhamë që më 11 prill

"Të dënuarit tentuan t'i hiqnin pas lajmeve"

Kreu i Shërbimit të Provës, Ilir Qafa: Byzylykët
iu lanë firmës për të shmangur burokracitë

PUKË PUKË PUKË PUKË PUKË - Një 66-vjeçar
nga fshati Shkozë në rre-
thin e Pukës është vënë
në pranga ditën e
djeshme, pasi akuzohet
për "Prishje të qetësisë
publike". Mësohet se Ni-
koll Prendi, në gjendje të
dehur, ka marrë një armë
zjarri kallashnikov
mbrëmjen e së martës
dhe gjatë gjithë natës ka
qëlluar në ajër, duke ter-
rorizuar banorët e zonës.

Policia e Pukës bëri dje me
dije se rreth orës 00:35 ka
mbërritur një telefonatë se
në fshatin Shkozë, njësia ad-
ministrative Gjegjan, ka të
shtëna me armë zjarri. Men-
jëherë në vendngjarje janë
nisur blutë, ku kanë kon-
statuar se në oborrin e
banesës së tij, Nikoll Pren-
di po gjuante me armë zjar-

ri në ajër. Policia pasi kanë
vlerësuar situatën, ka
kërkuar ndihmën e forcave
të Repartit të FNSH-së së
Shkodrës për ndërhyrje,
ndërsa deri në mbërritjen e
forcave speciale, janë mbaj-
tur nën vëzhgim të pandër-
prerë banesa dhe personi.
Forcat e Ndërhyrjes së Shpe-
jtë kanë mbërritur men-

jëherë dhe kanë bërë rre-
thimin në një perimetër më
të ngushtë, duke marrë
masa sigurie për efektivët.
Edhe pas thirrjeve të poli-
cisë, 66-vjeçari ka vijuar të
qëllojë në ajër. Rreth orës
07:15, në kushtet e ndriçim-
it të plotë është bërë i mun-
dur arrestimi në flagrancë i
Nikoll Prendit. Në vendng-

jarje janë gjetur dhe
sekuestruar në cilësinë e
provës materiale: gëzhoja,
një armë zjarri kallashnik-
ov dhe dy arka me rreth
1400 fishekë luftarakë. Ma-
terialet do t'i kalojnë
Prokurorisë Pranë Gjykatës
së Shkallës së Parë Pukë,
për veprat penale "Prishje
e qetësisë publike" dhe
"Prodhim dhe mbajtje pa
leje e armëve luftarake dhe
e municionit".

TIRANËTIRANËTIRANËTIRANËTIRANË

Pak ditë pas kërkesës së
ministrit të Drejtësisë
Gazment Bardhi drej-

tuar kompanive private për
dorëzimin e byzylykëve ele-
ktronikë që shërbejnë për
monitorimin e personave në
konflikt me ligjin, dje për-
faqësues të Bashkimit të Op-
eratorëve, që ka fituar ten-
derin prej 2 milionë eurosh,
kanë ndalur hapin në këtë
institucion. Mësohet se ata
kanë bërë dorëzimin e 200
byzylykëve, ndërkohë që 90
të tjerë po përdoren për
mbikëqyrjen e të dënuarve.
Për herë të parë pas pub-
likimit të skandalit, ka re-
aguar drejtori i Shërbimit të
Provës në Ministrinë e
Drejtësisë, Ilir Qafa. Në një
prononcim për mediat, ai
tha se institucioni, por jo me
firmën e tij, vendosi që t'ia
linte firmës private për të
shmangur shtimin e
hallkave të tepërta burokra-
tike për procesin. Gjatë
fjalës së tij, Qafa sqaroi se
"sipas ligjit, kanë qenë dy
opsione, të kryheshin nga
institucioni ose kompania,
është përzgjedhur kompa-
nia. Kontrata e fundit e ka
ndjekur logjikën e për-
pjekjes së Shërbimit të
Provës për shërbim cilësor.

Është vlerësuar nga Shër-
bimi i Provës që, për të evi-
tuar hallkat burokratike që
mund të krijonin vonesë për
urdhrat e prokurorëve, të
implementohet përmes ko-
mpanisë për atë qëllim. Ko-
mpanisë nuk i kanë kaluar

me firmën time byzylykët,
ka një grup pune që është
ngritur për të monitoruar
kontratën, pjesë e tij është
edhe stafi i Shërbimit të
Provës. Është vlerësuar për
efekte ajo që përmenda, që
të operohet nga kompania e
kontraktuar dhe përfiton në

terma shpejtësie". Pas dek-
laratës së kreut të Shërbim-
it të Provës se janë dorëzuar
byzylykët, vetë bashkimi i
kompanive publikoi dje do-
kumentin e aktit të dorëzim-
it të 300 byzylykëve që më 30
prill të këtij viti. Këto mate-
riale janë marrë mbrapsht

nga kompania më vonë, pasi
vetë kontrata e specifikon se
instalimi dhe konfigurimi
bëhet nga vetë kompania.
DOKUMENTI

Pas publikimit të letrës
nga ministri teknik Gaz-
ment Bardhi për mungesën
e byzylykëve të Shërbimit të
Provës, ka reaguar kompania
si bashkim operatori, e cila
publikon kthim-përgjigjen
drejtuar kreut të Drejtësisë,
duke informuar se mbas
këtij momenti "ka njoftuar
titullarin e autoritetit kon-
traktor se po vihet në rrezik
vazhdimësia e kontratës për
shkak të presioneve të ush-
truara nga ministri për
qëllime të kundërligjshme".

Dje kompania ka publikuar
dokumentin e dorëzimit të
300 byzylykëve që më 30
prill.

"Në datën 11.04.2017 ësh-
të realizuar dorëzimi i 300
byzylykëve në përputhje me
termat e referencës dhe
detyrimet kontraktuale
pranë Ministrisë së Drejtë-
sisë (ju vëmë në dispozicion
procesverbalin përkatës dhe
akt-kolaudimin). Më pas, me
qëllim zbatimin e kontratës,
grupi i monitorimit të kon-
tratës ia ka kaluar ko-
mpanisë në administrim,
pasi bazuar në nenin 11 të
kontratës, përgjegjësinë për
instalimin dhe konfigurimin
e tyre e ka kompania.

Mbas kërkesës së minis-
trit të Drejtësisë, po
paraqesim byzylykët e ad-
ministruar nga kompania
jonë. Theksojmë se mbas për-
fundimit të kontratës 4-
vjeçare, kompania bën dorë-
zimet përfundimtare të
sistemit të mbikëqyrjes ele-
ktronike, kodet në burim,
byzylykët, dhe çdo element
tjetër që ka në objektin e
prokurimit sipas parashiki-
meve kontraktuale. Por në
kushtet e mosnjohjes së
kësaj procedure nga ana e
ministrit të Drejtësisë, po i
paraqesim sot (dje), duke vi-
juar më tej me hapa të mëte-
jshëm ligjorë", thuhet në
qëndrimin e kompanive.

TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Drejtori i
Shërbimit të Provës në
Ministrinë e Drejtësisë,
Ilir Qafa dje pohoi se aktu-
alisht janë 90 persona nën
mbikëqyrje elektronike,
ndërsa pas lajmeve të fun-
dit, ka pasur tentativa për
t'i hequr nga të dënuarit.
"Ka pasur joshje të subjek-
teve që kanë tentuar të
bëjnë heqje të byzylykëve
pas lajmeve", - deklaroi ai
për mediat. Për sa u përket
byzylykëve që janë dëmtu-
ar, ai sqaroi se po shihet
mundësia që fatura finan-
ciare t'u ngarkohet të
dënuarve, në rastet e
qëllimshme. "Dorëzimi i
byzylykëve ka ndodhur në
zbatim të urdhrit të min-
istrit të drejtësisë që po
bën verifikime. Detyra
jonë, me të konstatuar de-
fektet ishte të njoftonim

policinë dhe prokurorinë.
Pra, kemi zbatuar ligjin. Prej
fillimit të këtij procesi të pro-
jektit-pilot, kemi përmbush-
ur detyrën. Në përputhje me
legjislacionin në fuqi është

kontraktuar edhe kompa-
nia që bënte mbikëqyrjen",
- tha Qafa, duke shtuar se
zgjedhja e një kompanie të
tillë bëhet për të evituar
hallkat procedurale.

Grabiti me armë kazinonë, arrestohet
48-vjeçari, i gjendet edhe kokainë

TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Policia e Tiranës ka arritur që
të arrestojë në kohë rekord një 48-vjeçar, i
cili akuzohet se nën kërcënimin e armës ka
grabitur një kazino në autostradën Durrës-
Tiranë. Bëhet fjalë për Duart Berziun, ban-
ues në kryeqytet, të cilit i janë gjetur edhe
6 doza lëndë narkotike e dyshuar si kokainë.
Sipas bluve, më datë 08.08.2017, rreth orës
17:50, në një kazino në autostradën Dur-
rës-Tiranë, nën kërcënimin e një pistolete,

Berziu i ka marrë një shumë lekësh punon-
jësit të kazinosë dhe më pas është larguar
me një motor pa targa. Në momentin e ar-
restimit, gjatë kontrollit të ushtruar në
mjetin tip "Zongshen", grabitësit iu gjetën
dhe iu sekuestruan sasia e kokainës dhe një
shumë prej 18.000 lekësh të reja. Materia-
let iu referuan prokurorisë së Tiranës, për
veprat penale "Vjedhje me dhunë" dhe
"Prodhim dhe shitje e lëndëve narkotike".

I arrestuari, Nikoll Prendi

Ilir Qafa

Faksimile e dokumentit të kompanisë
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Ashtu siç kemi parë edhe në
disa nga kapitujt
paraardhës të këtij libri, që

nga fundi i viteve '70 dhe fillimi i
viteve '80, ndaj shkrimtarit të njo-
hur shqiptar Ismail Kadare vazh-
donin të vinin mjaft ftesa nga
vende të ndryshme të botës (krye-
sisht ato frankofone, ku ishte përk-
thyer e botuar vepra e tij), ku e fto-
nin atë që të merrte pjesë në ak-
tivitete të ndryshme që zhvillo-
heshin në vendet e tyre, si festa,
panaire librash, manifestime kul-
turore, simpoziume, promovime
etj., etj. Gjë e cila vinte pas famës
gjithnjë e në rritje të shkrimtarit,
nga vendi i vogël komunist i Ball-
kanit, ku librat e tij po përkthe-
heshin e botoheshin, në mjaft
vende të botës. Ashtu siç thamë
edhe pak më lart, këto ftesa ishin
mjaft të shpeshta nga Franca, ku
Kadare me veprat e tij ishte bërë
si "i shtëpisë", pasi përveç qarqeve
letrare-artistike, ai kishte zgjuar
interesin edhe të elitës politike
franceze, si ministra, kryetarë
bashkish, deputetë etj., dhe deri te
vetë Presidenti i Francës,
François Mitterrand, i cili që nga
viti 1985 kishte shprehur dëshirën
që, në rastin më të parë që shkrim-
tari Ismail Kadare mund të shkon-
te në Francë, ai ishte i gatshëm që
ta priste atë në një takim të
veçantë. Por edhe pse kjo gjë u ish-
te bërë zyrtarisht e ditur tit-
ullarëve të Ministrisë së Jashtme
në Tiranë (me telegram shifër
sekret), nga ana e ambasadorit sh-
qiptar në Paris Maxhun Peka, Ti-
rana zyrtare jo vetëm që e kishte
lënë në heshtje të plotë këtë gjë,
por çështja mbahej në konfidenci-
alitet të plotë, aq sa as Kadare nuk
ishte në dijeni të saj. Në këtë at-
mosferë të zhvillimit të ngjarjeve
dhe raporteve "të ngrira" të sh-
krimtarit të njohur me
udhëheqjen e lartë të PPSH-së, në
fundin e verës së nxehtë (jo vetëm
sinoptike) të vitit 1989, në adresë
të Kadaresë ka mbërritur një ftesë
tjetër nga Franca. Shtëpia botuese
"FAYARD" do organizonte një ak-
tivitet kulturor me rastin e botim-
it të romanit të Kadaresë "Koncert
në fund të dimrit". Dhe, krahas

KOMUNIZMI
SHKRIMTARET



EKSKLUZIVE / Publikohet korrespondenca e Ministrisë së Jashtme me Dritëro Agollin në
1989-ën, për ftesën e bërë Kadaresë nga ministri i Kulturës i Francës, Zhak Lang

Sokrat Plaka: Kadare të mos shkojë në Francë,
se simpoziumi bëhet nga Komuniteti Evropian
Agolli: Jemi të mendimit që Kadare duhet të shkojë në Francë, pasi

aktiviteti është në dobi të përhapjes së kulturës shqiptare në botë
Dashnor Kaloçi

kësaj, ministri i Kulturës, Zhak
Lang, i cili gjithashtu ishte dhe
kryetar i bashkisë i një qyteti të
vogël, (Ex En Provense) e ftonte
zyrtarisht Kadarenë për të marrë
pjesë në një simpozium ndërko-
mbëtar që zhvillohej aty dhe ku do
ishin prezentë shumë person-
alitete nga mjaft vende dhe shtete
të botës. Por, si për të mos prishur
"rregullin" dhe "embargon" që ish-
te vendosur ndaj Kadaresë, edhe
këtyre ftesave, Tirana zyrtare u ka
kthyer përgjigje negative. "Inatin"
e udhëheqjes së lartë nuk ka mund
ta "zbuste" dot as autoriteti i
Dritëro Agollit, i cili nga pozita e
Kryetarit të Lidhjes së Sh-
krimtarëve, më kot ishte rrekur t'i
bindte ata për dobinë e atij simpo-
ziumi, që, veç të tjerash, do i shër-
bente edhe përhapjes së kulturës
dhe letërsisë shqiptare në botë.
Ashtu si dhe pjesa më e madhe e
dokumenteve të këtij libri, edhe
këtë në këtë kapitull, ato publiko-
hen të plota.

LIDHJLIDHJLIDHJLIDHJLIDHJA E SHKRIMTA E SHKRIMTA E SHKRIMTA E SHKRIMTA E SHKRIMTAREVEAREVEAREVEAREVEAREVE
DHE ARTISTEVEDHE ARTISTEVEDHE ARTISTEVEDHE ARTISTEVEDHE ARTISTEVE
 TE SHQIPERISE Tiranë, më
27.9.1098

Nr. 330 Prot.
MINISTRIA E PUNEVE TE JAS-

HTME
 (Drejtoria II)
 Tiranë
Shkrimtarit Ismail Kadare i ka

ardhur një ftesë nga shtëpia
botuese "Fayard" për të asistuar në
aktivitetet që do të organizojë ajo

qyteti francez Ex En Provence, ku
në "Festën e librit" që organizon
çdo vit ky qytet për letërsinë
botërore, Ismail Kadare ishte këtë
vit i ftuar kryesor. Gjatë muajit
tetor zhvillohet gjithashtu edhe

mbledhja plenare e Akademisë së
Shkencave Politike, në të cilën Is-
mail Kadare është anëtar korre-
spondent.

Të gjitha shpenzimet, duke përf-
shirë qëndrimin si dhe biletat e
udhëtimit me avion e me tren, janë
të palës franceze.

Meqenëse këto aktivitete janë
në dobi të përhapjes së kulturës
shqiptare në botë dhe, aq më tepër
që përmblidhen brenda së njëjtës
periudhë, jemi të mendimit që sh-
krimtari Ismail Kadare të shkojë
në Francë gjatë muajit tetor.

Më poshtë po japim të dhënat.
Ismail Kadare, është i biri i Hal-

itit dhe i Hatixhesë. Ka lindur në
Gjirokastër në vitin 1936. Studime
e larta i ka kryer në Institutin e
Lartë të Moskës në vitin 1960. Ësh-
të ndër shkrimtarët më të shquar
të Shqipërisë, i përkthyer dhe i njo-
hur edhe në shumë vende të botës.
Di gjuhë franceze dhe ruse.

 K r y e t a r i
 (Dritëro Agolli)
…………………………………
Drejtoria e dytë
 I N F O R M A C I O N
Lidhja e Shkrimtarëve dhe

Artistëve na njofton se shkrimtarit
Ismail Kadare i ka ardhur një ft-
esë nga shtëpia botuese "FAYARD"
për të asistuar në aktivitetet që do
të organizojë ajo në Paris me ras-
tin e botimit të romanit të tij "Kon-
cert në fund të dimrit". Këto aktiv-
itete zhvillohen në muajin tetor të
këtij viti. Gjithashtu, ai ka një ft-
esë nga qyteti Ex En Provense, ku
në "Festën e librit", që organizon
çdo vit ky qytet për letërsinë
botërore, Ismail Kadare është i ftu-
ari kryesor. Gjatë muajit tetor zh-
villohet gjithashtu mbledhja plena-
re e Akademisë së Shkencave
Politike, në të cilën Ismail 

në Paris me rastin e botimit në
frëngjisht të romanit të tij "Kon-
cert në fund të dimrit".

Këto aktivitete do të zhvillohen
brenda muajit tetor. Gjithashtu,
gjatë kësaj kohe ai ka një ftesë nga

Sokrat Plaka

Sokrat Plaka
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Kadare është anëtar korre-
spondent.

Të gjitha shpenzimet, dhe përf-
shirë qëndrimin e biletat me avi-
on dhe me tren, janë të palës
franceze.

Lidhja e Shkrimtarëve dhe
Artistëve është e mendimit që
shoku Ismail Kadare të shkojë në
Francë, sepse këto aktivitete janë
në dobi të përhapjes së kulturës
shqiptare në botë.

I të njëjtit mendim jemi edhe
ne.

Tiranë, më 29.9.1989
Th. Haxhi
…………………………………
REPUBLIKA POPULLORE SO-

CIALISTE E SHQIPERISE
MINISTRIA E PUNEVE TE JAS-

HTME Tiranë, më 3 tetor 1989
Drejtoria e Dytë
Nr. Prot. 4309/1
Lënda: dërgohet mendim për

veprimtari ndërkombëtare në
Francë me shokun Ismail Kadare

LIDHJES SE SHKRIMTLIDHJES SE SHKRIMTLIDHJES SE SHKRIMTLIDHJES SE SHKRIMTLIDHJES SE SHKRIMTAREVEAREVEAREVEAREVEAREVE
DHE ARTISTEVEDHE ARTISTEVEDHE ARTISTEVEDHE ARTISTEVEDHE ARTISTEVE

 T I R A N E T I R A N E T I R A N E T I R A N E T I R A N E
 Gjegje shkresës suaj nr. 330
Nga ana politike nuk ka pengesë

që shoku Ismail Kadare të marrë
pjesë në veprimtarinë e "Festës së
librit". Lidhur me pjesëmarrjen,
lutemi të merret miratimi i organ-
it të nomenklaturës. Për sa i për-
ket Akademisë së Shkencave Poli-
tike, ne nuk e njohim atë si dhe
pozitën që do të mbajë atje shoku
Ismail Kadare për vendin tonë.

 3.10.'89 ZEVENDESMINISTRI
 (Sokrat Plaka)
…………………………………
REPUBLIKA POPULLOREREPUBLIKA POPULLOREREPUBLIKA POPULLOREREPUBLIKA POPULLOREREPUBLIKA POPULLORE

SOCALISTE E SHQIPERISESOCALISTE E SHQIPERISESOCALISTE E SHQIPERISESOCALISTE E SHQIPERISESOCALISTE E SHQIPERISE
MINISTRA E PUNEVE TEMINISTRA E PUNEVE TEMINISTRA E PUNEVE TEMINISTRA E PUNEVE TEMINISTRA E PUNEVE TE

JJJJJASHTMEASHTMEASHTMEASHTMEASHTME
Drejtoria e dytë Tiranë, më

16.10.1989

Nr. Prot. 453/1

Lënda: dërgohet mendim për
një simpozium ndërkombëtar në
Francë

LIDHJES SE SHKRIMTAREVE
DHE ARTISTEVE TE SHQI-
PERISE

 (Dega e marrëdhënieve me jas-
htë)

 T I R A N E
Ambasada e Francës në Tiranë

na dërgoi për informim një kopje
të letrës që ministri francez i Kul-
turës, Zhak Lang, i ka dërguar
shokut Ismail Kadare për të marrë
pjesë në një simpozium kulturor
evropian, më datë 2-3 nëntor, në
qytetin Blua të Francës.

Duke qenë se simpoziumi orga-
nizohet në kuadrin e Komunitetit
Evropian, jemi të mendimit që
shoku Ismail Kadare të mos marrë
pjesë në të dhe të falënderohet
ministri francez.

Bashkëlidhur një kopje të fo-
tokopjes së ftesës.

 16.10.'89 ZEVENDESMINISTRI
 (Sokrat Plaka)
……………………………………..
Ministria e Kulturës, e Komuni-

kimit, e Punimeve të Mëdha dhe
Dyqindvjetërit

Paris, më 21 shtator 1989
 I dashur Zotni, i dashur Ismail

Kadare
Shumë kohë, kufijtë politikë

dhe ideologjikë kanë ndarë
Evropën në dysh, dhe kanë bërë të
vështira takimet dhe shkëmbimet
midis krijuesve dhe artistëve të
këtyre dy Evropave. Koha ka
ardhur për të hedhur bazat e një
Evrope të Madhe të Kulturës. Kjo
është akoma një ëndërr. Por mund
të bëhet një realitet nesër në qoftë
se intelektualët, krijuesit dhe
përgjegjësit e kontinentit tonë janë
të aftë t'i japin një frymëmarrje të
re ndërtimit evropian. Për të për-
gatitur këtë të ardhme mora ini-
ciativën të organizoj në Blua, qytet
në të cilin jam kryetar bashkie, një
simpozium kulturor objektivi i të
cilit është të hedhë bazat e kësaj
Evrope të re. Ky manifestim do të
grupojë, gjatë dy ditëve, më 2 dhe
3 nëntorin e ardhshëm, Ministrat
e Kulturës të KEE si dhe Ministrat
e Kulturës të vendeve të tjera të
Evropës Lindore dhe Perëndimore.
Rreth njëqind gra dhe burra të
kulturës do të marrin pjesë në këto
punime. Do të isha shumë i lum-
tur që ju të pranonit të merrnit
pjesë në këtë manifestim, i sigurt
që eksperienca juaj do të sillte në
këtë projekt një kontribut të
pazëvendësueshëm. Ju lutem pra-
noni, i dashur Zotni, shprehjen e
ndjenjave të mia më të mira.

Zhak Lang
Z. Ismail Kadare

Së shpejti,
libri më i ri

"Shkrimtarët dhe
artistët nën

diktatin
komunist…",
i gazetarit dhe

studiuesit
të njohur,

Dashnor Kaloçi

““

Nën kujdesin e Ambasadës së
Francës në Tiranë.

Drejtoria e Dytë
INFORMAINFORMAINFORMAINFORMAINFORMACIONCIONCIONCIONCION
Ambasada e Francës në Tiranë

më dërgoi kopjen e një ftese që i ka
vajtur shokut Ismail Kadare nga
ministri i Kulturës i qeverisë
franceze, Zhak Lang. Ministri
francez i Kulturës e fton shokun
Ismail Kadare në një manifestim,
në datat 2 dhe 3 nëntor 1989 në
qytetin Blua, ku ai është edhe kry-
etar bashkie. Në këtë simpozium
kulturor evropian janë ftuar min-
istrat e Kulturës së TPE si dhe min-
istrat e Kulturës të vendeve të
Evropës Lindore dhe Perëndimore.
Po ashtu janë ftuar edhe 100 per-
sonalitete kulturore. Në ftesën e
dërguar nga ministri francez i Kul-
turës theksohet: "Shumë kohë
kufijtë, politikë dhe ideologjikë, e

kanë ndarë Evropën në dysh, dhe
kanë bërë të vështira takimet dhe
shkëmbimet midis krijuesve dhe
artistëve të këtyre dy Evropave.
Ka ardhur koha që të hidhen bazat
e një Evrope të Madhe Kultur-
ore…." Duke qenë se ky simpozi-
um bëhet në kuadrin e Komuni-
tetit Evropian në kuadrin e
qarkullimit të lirë të njerëzve dhe
kulturave, jemi të mendimit që
shoku Ismail Kadare të falënderojë
ministrin francez të Kulturës dhe
të mos marrë pjesë në të, duke
qenë se është i angazhuar me ak-
tivitete të tjera të parashikuara më
parë.

Shënim: Aktualisht shoku Is-
mail ndodhet në Francë për disa
aktivitete me shtëpinë botuese "FA-
YARD" etj.

Tiranë, më 13.10.1989
Th. Haxhi
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Ministria e Kulturës 
ka bëë me dije se 
do të marrë pjesë 

në Ekspozitën e XVI-të 
Ndërkombëtare të Arkitek-
turës - Bienale e Venecias 
2018. Tema e sivjetshme 
është “Freespace” dhe bi-
enalja mabhet nga 26 maji 
deri më 25 nëntor 2018 në 
Arsenale dhe Giardini në 
Venecia, Itali.

“Freespace” sipas kura-
torëve të edicionit të 16-të, 
Yvonne Farrel dhe Shel-
ley McNamara “përshk-
ruan bujarinë e shpirtit dhe 
ndjenjën e humanizmit, në 
thelbin e agjendës së arki-
tekturës, duke përqendruar 
vëmendjen në vetë cilësi-
në e hapësirës. Freespace 
përqendrohet në aftësinë e 
arkitekturës për të ofruar 
hapësira të lira dhe hapësira 
shtesë për ata që e përdorin 
atë, si dhe në aftësinë e saj 
për të adresuar dëshirat 
e pashprehura të të hua-
jit”. Tema na inkurajon të 
rishqyrtojmë mënyrën e 
të menduarit, duke nxitur 
mënyra të reja të të parit të 
botës dhe të japë zgjidhje në 
të cilën arkitektura siguron 
mirëqenien dhe dinjitetin e 
çdo banori të këtij planeti të 
brishtë.

Një arkitekt për në 
Bienalen e Venecias

Kushtet që duhen plotësuar për të përfaqësuar Shqipërinë

“Freespace mund të jetë 
një vend i mundësive, një 
hapësirë publike, jo e planifi -
kuar dhe e lirë për përdorime 
ende të pa përcaktuar. Ajo 
ç’ka na intereson është të 
shkojmë përtej asaj që është 
e dukshme, duke theksuar 

rolin e arkitekturës në ske-
nën e jetës së përditshme”, 
thuhet prej kuratorëve.
KUSHTET

Në kuadrin e Ekspozitës 
XVI Ndërkombëtare të Arki-
tekturës - Bienale e Venecias 
2018, Ministria e Kulturës, 

me cilësinë e komisarit të 
Pavijonit Shqiptar, shpall 
thirrjen për paraqitjen e 
projektit për pavijonin shq-
iptar, frymëzuar nga një 
vëzhgim i kujdesshëm i arki-
tekturës bashkëkohore dhe i 
shoqërisë shqiptare, sidomos 

aty ku kjo bën ndryshimin, 
si dhe mjetet vizuale përmes 
të cilave ato do t’i komuniko-
hen publikut të gjerë dhe 
profesionistëve.

Çfarë kushtesh duhen 
plotësuar? 

Të jenë studio arkitek-
turore apo ekipe multidi-
siplinare të cilët kanë në 
përbërje të tyre arkitekt 
(drejtuesi), artistë, grafi c de-
signer, kritikë, etj. Të dësh-
mojnë njohuri të mira mbi 
arkitekturën shqiptare. Të 
kenë përvojë kombëtare dhe 
ndërkombëtare në fushën e 
arkitekturës, urbanistikës 
dhe peizazhit e cila do të 
dëshmohet përmes portofo-
leve të punimeve por mund 
të jenë shqiptare ose të huaj.

Kandidati duhet të krye-
jë studimin dhe të zhvil-
lojë konceptin origjinal të 
shoqëruar me një rrëfim 
kuratorial koherent.

Të hartojë projektin kura-
torial të integruar për Pavijo-
nin Shqiptar së bashku me të 

gjithë përmbajtjen e ekspoz-
itës, përfshirë këtu fotografi , 
instalacione, modele dhe 
material të shkruar për pan-
elet e ekspozitës. Kandidati 
duhet të hartojë programin 
kulturor që do të shoqërojë 
pavionin shqiptar përgjatë 
kohëzgjatjes së Bienales si 
edhe të realizojë kurimin, 
zbatimin dhe menaxhimin e 
plotë të projektit. Përzgjed-
hja do të kalojë nëpër dy 
faza: e para, përzgjedhja e 
projekt-ideve më të mira. 
Kjo fazë është e hapur deri 
më 3 nëntor 2017 ora 24.00. 
Juria do të bëjë përzgjedhjen 
e 3 projekt-ideve më të mira, 
që do të kualifi kohen për në 
fazën e dytë të konkursit, 
brenda datës 10 nëntor 2017. 
Vlerësimi i Jurisë do të ba-
zohet në këto kritere:qartësi 
në projekt-ide, forcë e imagji-
natës, zgjidhje kuratoriale 
për të komunikuar me pub-
likun, kapacitet i projektit 
(idesë) për t’u “përkthyer” 
në një gjuhë dhe peizazh 
visual, reflektim dhe risi 
në përmbajtje, kapacitet 
dhe eksperiencë për të ko-
munikuar arkitekturën tek 
audienca, kritiks si dhe për 
të zhvilluar audienca të reja.

12 - KULTURE
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VESA LUMA ËSHTË LESBIKE? JA REAGIMI I KËNGËTARES

Pushimet ‘hot’ të Pushimet ‘hot’ të 
çiftit të sportistëveçiftit të sportistëve

BULEVARDI
POLITIK

•  Namik Dokle i falet •  Namik Dokle i falet 
natyrës së Gorësnatyrës së Gorës
•  Nuk u zgjodh deputet, Arben •  Nuk u zgjodh deputet, Arben 
Ristani shkon për raftingRistani shkon për rafting
•  Emigrantët shqiptarë •  Emigrantët shqiptarë 
dhe politika grekedhe politika greke
•  Përrallat me diktator, që Berisha •  Përrallat me diktator, që Berisha 
u tregon mbesave e nipërveu tregon mbesave e nipërve
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Stine dhe Roza Lati kalojnë fundjavën bashkë
Fotoja nga Vlora që Fotoja nga Vlora që 

ngriti dyshimetngriti dyshimet

ÇIFTI

Zbulohet jeta e Zbulohet jeta e 
re në Athinë e re në Athinë e 

Kristin Prengajt
Modelja heq dorë nga karriera për hir të dashurisëModelja heq dorë nga karriera për hir të dashurisë

Kush është biznesmeni që i ka fituar zemrën biondes seksi, çifti pranë fejesësKush është biznesmeni që i ka fituar zemrën biondes seksi, çifti pranë fejesës
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Për vite me radhë Kristin
Prengaj bëri për vete të
gjithë Shqipërinë, por jo

vetëm. Modelja bukuroshe ia doli
të shndërrohej në "mbretëreshën"
e showbiz-it falë pamjes sensuale
që ka. Fill pas bujës mediatike, ajo
nisi edhe modelingun, duke u
shndërruar në të preferuarën e të
gjithëve. Foto seksi, lidhje të për-
folura, pushime luksoze, ishin
shpesh lajmet që na vinin nga Kris-
tin. Por tashmë prej disa kohësh
biondja seksi po u mungon rr-
jeteve sociale dhe lajmeve. "Gaze-
ta Shqiptare" ka mësuar se Kris-
tin ka hequr dorë nga modelingu
dhe fama për t'iu përkushtuar
lidhjes së saj të dashurisë. Bëhet
me dije se modelja po bashkëjeton
me të dashurin e saj në Athinë, ku
djaloshi fatlum ka disa biznese.
Kohët e fundit kanë qenë të shum-
ta postimet e saj me të dashurin,
por duke zgjedhur të mos ia pub-
likojë imazhin. Udhëtimet me të

Enida Himaj

Kristin ka hequr dorë nga modelingu dhe fama për
t'iu përkushtuar lidhjes së saj të dashurisë. Bëhet
me dije se modelja po bashkëjeton me të dashurin e
saj në Athinë, ku djaloshi fatlum ka disa biznese.
Kohët e fundit kanë qenë të shumta postimet e saj
me të dashurin, por duke zgjedhur të mos ia
publikojë imazhin.

kanë qenë të shpeshta, ndaj Kris-
tin e kemi parë që, brenda një mua-
ji ka postuar foto nga Bali, nga
Spanja, por edhe nga Mykonos.
Prej disa muajsh kjo bukuroshe ka
mbyllur edhe llogarinë e saj në "In-
stagram", ku kishte me mijëra nd-
jekës, duke iu përkushtuar tashmë
historisë së dashurisë. Nga aq sa
kemi mundur të mësojmë, çifti ka

Kush është biznesmeni që i ka fituar zemrën biondes seksi, çifti pranë fejesës

Zbulohet jeta e re në
Athinë e Kristin Prengajt
Modelja heq dorë nga karriera për hir të dashurisë

më shumë se një vit bashkë dhe janë
më të dashuruar se kurrë. Djaloshi
në fjalë është biznesmen dhe ka disa
biznese si në Shqipëri, ashtu edhe në
Greqi. Duket se ka qenë partneri ai
që i ka kërkuar Kristit të heq dorë
nga karriera, për të qëndruar për
pak kohë bashkë jashtë Shqipërisë.
Natyrisht që, shpeshherë biondja
seksi vjen në Tiranë për të vizituar

familjen e saj, por vizitat këtë herë
janë disaditore, për t'u rikthyer shpe-
jt tek i dashuri. Lidhja mes tyre ësh-
të zyrtare, ndaj shumë shpejt po
presim ta shikojmë edhe me një un-
azë në gisht. Edhe pse ishte në kul-
min e suksesit të saj, Kristin Pren-
gaj zgjodhi të heqë dorë për hir të të
dashurit xheloz, duke shpëtuar
kështu dashurinë e saj.

Prej disa muajsh
kjo bukuroshe ka

mbyllur edhe
llogarinë e saj në
"Instagram", ku

kishte me mijëra
ndjekës, duke iu

përkushtuar
tashmë historisë

së dashurisë. Nga
aq sa kemi mundur
të mësojmë, çifti
ka më shumë se

një vit bashkë dhe
janë më të

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

STINE DHE ROZA LATI KALOJNË FUNDJAVËN BASHKË
Fotoja nga Vlora që ngriti dyshimet

Pushimet 'hot' të
çiftit të sportistëve
E fejuara e ish-mbrojtësit të Tiranës 'ngre' temperaturat

E gjatë, e bukur dhe mjaft seksi. E kemi fjalën për të fejuarën e ish-
mbrojtësit të Tiranës Olsi Teqja, i cili aktualisht luan te Shkëndija e
Tiranës. Shpeshherë jemi
mësuar të shohim lajme rozë
në lidhje me "wags"-at e huaja,
të cilat mbushin kopertinat,
por shqiptaret nuk mbeten
aspak pas sa i përket bukurisë.
E tillë është edhe Sara Shehu,
e fejuara e Teqjes, e cila është
edhe volejbollistja e Partizan-
it. Ajo po shijon pushimet dhe
me fotot e publikuara i ka
lënë të gjithë pa fjalë.

Stine dhe Roza Lati dikur kanë pasur një histori të gjatë dashurie,
por për fat të keq çifti nuk janë më bashkë. Pas deklaratave që

shpesh i bëjnë njëri-tjetrit, mbërrin edhe kjo foto. Ashtu edhe si shi-
het, të dy duket se kanë kaluar një fundjavë në Vlorë. Stine ka qenë i
ftuar në një club për të kënduar, nga ana tjetër Roza ka qenë duke
pushuar dhe festuar pranë vendit ku ishte ish-i dashuri i saj. Fotoja
është postuar nga vetë Stine, ku në sfond duket edhe Roza.

VESA LUMA ËSHTË LESBIKE?
Ja reagimi i këngëtares
PPPPPrej pak kohësh Vesare j  pak kohësh Vesare j  pak kohësh Vesare j  pak kohësh Vesare j  pak kohësh Vesa

Luma është bërëLuma është bërëLuma është bërëLuma është bërëLuma është bërë
nënë ,  pas  martesës  menënë ,  pas  martesës  menënë ,  pas  martesës  menënë ,  pas  martesës  menënë ,  pas  martesës  me
reper in B ig  Basta .  Por  s ireper in B ig  Basta .  Por  s ireper in B ig  Basta .  Por  s ireper in B ig  Basta .  Por  s ireper in B ig  Basta .  Por  s i
duket  është d ikush qëduket  është d ikush qëduket  është d ikush qëduket  është d ikush qëduket  është d ikush që
akoma ka dyshime përakoma ka dyshime përakoma ka dyshime përakoma ka dyshime përakoma ka dyshime për
or ient imin seksual  tëor ient imin seksual  tëor ient imin seksual  tëor ient imin seksual  tëor ient imin seksual  të
Vesa Lumës .  Ka qenëVesa Lumës .  Ka qenëVesa Lumës .  Ka qenëVesa Lumës .  Ka qenëVesa Lumës .  Ka qenë
vetë  këngëtar ja  që kavetë  këngëtar ja  që kavetë  këngëtar ja  që kavetë  këngëtar ja  që kavetë  këngëtar ja  që ka
zbuluar një  art ikul l  qëzbuluar një  art ikul l  qëzbuluar një  art ikul l  qëzbuluar një  art ikul l  qëzbuluar një  art ikul l  që
gjendet  në internet ,  nëgjendet  në internet ,  nëgjendet  në internet ,  nëgjendet  në internet ,  nëgjendet  në internet ,  në
të  c i l in  Vesa është bërëtë  c i l in  Vesa është bërëtë  c i l in  Vesa është bërëtë  c i l in  Vesa është bërëtë  c i l in  Vesa është bërë
pjesë  e  n jë  vot imi  kupjesë  e  n jë  vot imi  kupjesë  e  n jë  vot imi  kupjesë  e  n jë  vot imi  kupjesë  e  n jë  vot imi  ku
persona të  ndryshëmpersona të  ndryshëmpersona të  ndryshëmpersona të  ndryshëmpersona të  ndryshëm
mund të  votojnë nësemund të  votojnë nësemund të  votojnë nësemund të  votojnë nësemund të  votojnë nëse
mendojnë që Vesa ështëmendojnë që Vesa ështëmendojnë që Vesa ështëmendojnë që Vesa ështëmendojnë që Vesa është
homoseksuale  ose  jo .homoseksuale  ose  jo .homoseksuale  ose  jo .homoseksuale  ose  jo .homoseksuale  ose  jo .
"OK,  ç farë  dreqin" ,  ka"OK,  ç farë  dreqin" ,  ka"OK,  ç farë  dreqin" ,  ka"OK,  ç farë  dreqin" ,  ka"OK,  ç farë  dreqin" ,  ka
shkruar Vesa s ipër  fo -shkruar Vesa s ipër  fo -shkruar Vesa s ipër  fo -shkruar Vesa s ipër  fo -shkruar Vesa s ipër  fo -
tograf i së  ku zbulontograf i së  ku zbulontograf i së  ku zbulontograf i së  ku zbulontograf i së  ku zbulon
art ikul l in  duke shpre-art ikul l in  duke shpre-art ikul l in  duke shpre-art ikul l in  duke shpre-art ikul l in  duke shpre-
hur nervoz izmin e  sa j .hur nervoz izmin e  sa j .hur nervoz izmin e  sa j .hur nervoz izmin e  sa j .hur nervoz izmin e  sa j .



E enjte 10 Gusht 201716

Për një pjesë të mirë
të njerëzve, pushimet
kanë mbaruar. Por

fundi i tyre, zakonisht
përkon me fillimin e stresit.
Ndaj ne po ju sjellim disa re-
komandime se si ta largoni
atë, teksa rifilloni punën.
Vera po ikën dhe bashkë
me të, edhe deti,  dielli,
plazhi, festat etj. Po tani?
Gjatë pushimeve, secili
prej nesh e humbet sensin
e kohës duke u relaksuar
në maksimum, pa mend-
uar për angazhimet e
shumta, e sidomos për ato
të cilat lidhen me punën.
Fatkeqësisht,  pushimet
ikin sa hap e mbyll sytë dhe
më pas fillon stresi i përdit-
shëm. Ja disa këshilla të
cilat ju ndihmojnë ta për-
balloni në mënyrën e du-
hur stresin, pas rikthimit
nga pushimet.

TTTTTa pra pra pra pra pranojmë jetënanojmë jetënanojmë jetënanojmë jetënanojmë jetën
ashtu siç ështëashtu siç ështëashtu siç ështëashtu siç ështëashtu siç është

Duhet të pranojmë idenë se
pas pushimeve do të thotë
t'u kthehemi përsëri pranë
personave me të cilët do të
kalojmë 11 muajt e ardhs-
hëm. Të gjejmë përsëri aty
miqtë e vjetër na jep
kënaqësi, por ka gjëra të
cilat duam t'i ndryshojmë.
Bëjeni atëherë në mënyrën
më të mirë, duke larguar
ose duke injoruar gjithç-
ka që ju mërzit. Vetëm në
këtë mënyrë do t'i mbije-
tojmë dëshirës për t'u lar-
guar nga të gjithë.

Të rikuperojmë kohënTë rikuperojmë kohënTë rikuperojmë kohënTë rikuperojmë kohënTë rikuperojmë kohën
e humbure humbure humbure humbure humbur

Duhet të përpiqemi të rik-
uperojmë marrëdhënien
me kohën e kaluar, ose
ndoshta me objekte të har-
ruara ose të cilat do të
donim t'i flaknim, duke u
munduar për të bërë diç-
ka të re.  Ndoshta,  një
shëtitje e mirë në një nga
ato tregje, të cilat kanë
gjëra të vjetra, mund t'ju
ofrojë mundësinë për t'i
dhënë shtysë kreativitetit
tuaj. Rikthimi në shtëpi
nuk është i lehtë të përty-
pet dhe shpeshherë këtë e
përjetojmë në një mënyrë
që na bën të ndihemi keq
me veten. Duhet të bëhemi
të vetëdijshëm që kjo ësh-
të një fazë kalimtare, e cila
do të zhduket atëherë kur
ne nuk e presim.

Mos bëni që puna t'juMos bëni që puna t'juMos bëni që puna t'juMos bëni që puna t'juMos bëni që puna t'ju
mundëmundëmundëmundëmundë

Rikthimi në shtëpi pas
pushimeve do të thotë dhe
rikthim në punë. Një sërë
letrash mbi tavolinë dhe
rregulla pa fund. Si do t'ia
dal? Më mirë të mos i men-
doni këto gjëra. Të gjitha
duhet të përballohen grad-
ualisht, duke filluar nga
gjërat më të thjeshta dhe
më pak impenjative. Tavo-
lina juaj do nisë të zbrazet
menjëherë dhe ju do të ndi-
heni më mirë sesa e kishit

Si të përballoni
stresin pas pushimeve

bëjmë çmos që gjatë fund-
javës t'i përkushtohemi
totalisht vetes.  Një
udhëtim i shkurtër, apo
një darkë e këndshme ro-
mantike nuk duhet të na
ikë prej duarsh. Me pak
fjalë,  duhet të gjejmë
mënyrën që të shtunat
dhe të dielat tona të mos
jenë si gjithë ditët e tjera.

Kujtimet ngaKujtimet ngaKujtimet ngaKujtimet ngaKujtimet nga
pushimet, terapipushimet, terapipushimet, terapipushimet, terapipushimet, terapi
kundër stresitkundër stresitkundër stresitkundër stresitkundër stresit

Shkrimi i një ditari është
mënyra më e mirë që ta
ruani atë që keni përjetu-
ar. Aty mund të ruani fo-
tografi dhe shënime, e sa
herë t'i shihni, truri do ta
përjetojë edhe një herë
pushimin. Kjo mund të
jetë e dobishme për ata që
vuajnë nga stresi pas
pushimeve verore.

Kultivoni luleKultivoni luleKultivoni luleKultivoni luleKultivoni lule

Sipas një studimi nga re-
vista "HortScience", tek-
sa vëzhgoni kopshtin
tuaj që lulëzon, ndjenja e
përmbushjes me kënaqë-
si, rrit edhe koeficientin
e lumturisë.  Sezoni i
vjeshtës është ideal për të
kultivuar lule dhe bimë të
reja, lulëzimin e të cilave
do duhet ta shihni me
kohë, edhe gjatë dimrit.
Sugjerohet që,  pasi të
ktheheni nga puna, bëni
mirë të relaksoheni duke
u marrë me kopshtin tuaj,
me mbjelljen e luleve.

menduar.

UshqyUshqyUshqyUshqyUshqyerererererja e duhurja e duhurja e duhurja e duhurja e duhur
Stresi luftohet edhe nga
tavolina. Të gjithë duhet të
mendoni edhe për vaktet
tuaja,  duke u ushqyer
shëndetshëm dhe lehtë.

Mëngjesi ka shumë rëndë-
si  për ta nisur një ditë
mbarë.

Lëvizjet e shumtaLëvizjet e shumtaLëvizjet e shumtaLëvizjet e shumtaLëvizjet e shumta
Edhe aktivitetet fizike
ndikojnë shumë në uljen e
stresit dhe relaksimin e

trupit dhe të mendjes.

VVVVVeshjaeshjaeshjaeshjaeshja
Gjatë pushimeve e brak-
tisim disi  mënyrën e
veshjes. Por nëse bëhet
fjalë për të shkuar në
punë, padyshim mënyra

jonë e të veshurit duhet të
bëhet më e rregullt dhe for-
male.

Vlerësimi i fundjavësVlerësimi i fundjavësVlerësimi i fundjavësVlerësimi i fundjavësVlerësimi i fundjavës

Në përputhje me an-
gazhimet tona, ne duhet të
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BULEVARDI
POLITIKNa merrni seriozisht!

Namik Dokle i falet
natyrës së Gorës

Nuk u zgjodh deputet, Arben
Ristani shkon për rafting

Emigrantët shqiptarë
dhe politika greke

Përrallat me diktator, që Berisha
u tregon mbesave e nipërve

Pas 27 viteve aktive në Parlamentin e Shqipërisë, socialisti Namik
Dokle për herë të parë jashtë tij, duket se ka vendosur t'i dedikohet

natyrës së vendlindjes së tij. Ish-deputeti ka postuar në rrjetin social
"Facebook" disa fotografi nga udhëtimi në bjeshkët e Shishtavecit, duke
shprehur admirimin për atë vend. "Ballkoni i Gorës. Kështu mund të
quhet, pa asnjë mëdyshje,
vendi me emrin Guri i
Mëngjesit, në bjeshkën e
Shishtavecit. Ai, bashkë me
Gurin e Kallabakut, në
bjeshkën e Borjes, janë dy
pika dominante nga ku
mund të shihet dhe të
admirohet pamja e pa-
përsëritshme e gjithë
Gorës. Është kjo arsyeja që
kur botuesi i romanit tim
'Vajzat e mjegullës' në gjuhën boshnjake, Ajet Arifi (Connectum, Sara-
jeve) më shprehu dëshirën për të parë Gorën, unë dhe zëvendësrektori i
Universitetit të Prizrenit, poeti dhe profesori Sadik Idrizi, i propozuam
pikërisht atë, Gurin e Mëngjesit", shkruan Dokle.

Beni shkon për herë të parë në shkollë në Greqi. Kur shkon në
klasë, mësuesja i thotë:

- Që tani e tutje kemi për të të thirrur Jorgos, se ke për t'u bërë grek
si puna jonë. Edhe kur të tjerët të të thërrasin Beni, ti mos u
përgjigj.
Shkon Beni në shtëpi mbas mësimit dhe e ëma e pyet:
- Hë Beni, si ia kalove në shkollë sot?
Hiç ky, s'jep përgjigje.
- Beni, si të shkoi mësimi more djalë?
Prapë s'përgjigjet ky.
- Beni, do përgjigjesh apo jo?
Dhe shkon tek i shoqi ajo. I ati e thërret nja dy-tri herë dhe ky
prapë s'i përgjigjet. Atëherë ai e kap, e rreh mirë e mirë sa ia nxin
syrin keq. Kur shkon të nesërmen në shkollë, mësuesja e shqetësuar
e pyet:
- Jorgos,
çfarë të ka
ndodhur që
të është
nxirë syri?
- Eh, më
rrahën ca
shqiptarë! -
përgjigjet
ky.

Arben Ristani nuk do të jetë më deputet në Kuvendin e ri, por kjo s'ka shumë
problem për të, pasi e ka gjetur që këtë verë ta kalojë më së miri. Ai ka

zgjedhur të bëjë rafting në kanionet në juglindje të vendit. I njohur për pasion-
in e tij ndaj motorëve, duket se deputeti ka zbuluar një tjetër pasion, sportin
ekstrem të raftingut. Ristani u rendit i katërti në listën shumemërore të kandi-
datëve për deputetë në qarkun e Vlorës. Një vend përpara tij renditej kreu i
PBDNJ-së Vangjel Dule, i cili, pavarësisht nga kontestimet e forta brenda
demokratëve, i favorizuar nga lista e Bashës, arriti të futej në Kuvend.

Ish-kryeministri Sali Berisha njihet si një gjysh shembullor. Një ditë, e
dëgjuam duke u treguar nipave një histori të vjetër.

Na ishte një herë një diktator i frikshëm, - filloi përrallën Berisha, - që po
mbante fjalim para popullit. Në pikën më kulminante të fjalimit, dëgjohet një
teshtimë e fuqishme nga populli.
- Kush teshtiu? - pyeti diktatori
plot nerva.
Askush nuk foli, por diktatori
nguli këmbë disa herë pa marrë
përgjigje, derisa nga acarimi dha
urdhër që 50 vetë nga populli të
pushkatoheshin në vend. Urdhri
u krye menjëherë.
- Kush teshtiu? - pyeti diktatori
për të disatën herë dhe në
kulmin e nervave. Askush nuk
përgjigjej.
- Edhe 50 të tjerë, urgjent! -
ulëriti ai.
Urdhri u krye në vend. Një plak
rreth 90 vjeç vendosi ta merrte vetë përsipër teshtimën, duke marrë parasysh
moshën dhe kasaphanën që mund të ndodhte nëse ngjarjet do vazhdonin
kështu.
- Kush dreqin teshtiu? - ulëriti çmendurisht diktatori.
- Unë, - tha plaku me gjysmë zëri, duke ngritur dorën i penduar në maksimum.
- Shëndet! - ia ktheu qetësisht diktatori.
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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 1988-1991
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 1988-1991.

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 1984-1988
Besnik Njazi Nanaj
Dashamir Koçi Malaj
Dashnor Karafil Zylyftari
Dëfrim Seit Alimetaj
Dhurim Kapo Gjoni
Edmond Kiço Gaçe
Eduart Malo Islami
Fatmir Shuaip Plaku

Gazmend Beqir Gega
Genci Adem Ciceri
Hiqmet Aqif Rama
Hysni Sadik Dida
Ilir Preng Nikolli
Ilir Vaso Kutra
Kapllan Rustem Hysa
Leonard Xhelal Dule
Leonard Shyqyri Mersini
Naim Musa Danaj
Nazmi Fadil Shenjatori
Petrit Halit Lala
Sami Shaban Ramlikaj
Sazan Tomor Muçi
Skënder Beqir Hoxha
Shkëlqim Osman Hallkaj
Tonin Kiu Marku
Adnan Dëfrim Agastra
Adnand Et,hem Xhemali
Adnan Ali Xhelili
Arben Asllan Kukaj
Agim Ilmi Deliu
 Fadil Goxhaj
 Qazim Bashku
 Halil Vata
Astrit Myslym Zoto
Arjan Gjon Vasa
 Xhavit Saliasi
Altin Rrok Kola
Berhan Xhevdet Mane
Bujar Bashkim Bakiasi
Çlirim Isa Bajrami
Dëfrim Fitim Avdia
Dhimitër Lefter Papa
Dhimitraq Noti Mihal
Eduart Letem Mançe
Gëzim Ndoc Gjergji

Gëzim Sabri Shehu
Halim Skënder Bistri
Haxhi Don Biçaku
Kujtim Hazis Çekrezi
Lavdrim Mersin Krashi
Lek Zef Nikolli
Robert Sotir Naçe
Saimir Foto Boshnjaku
Sokol Ded Ndosha
Shkëlqim Selim Buçpapaj
Shpëtim Rexhep Cani
Shpëtim Ramiz Hoxha
Ylli Sefer Kamushi
Ylli Ristan Prifti
Veli Hasan Kola
Ilir Isuf Sula
Artan Selaudin Kuqo
Vangjel Jorgo Xhollo
Besnik Bush Mehmeti
Ilir Bilo Bardhi

VITI 1985-1980
Adrian Nimet Gjokoli
Adriatik Qerim Serjani
Admirim Adem Gjane
 Ramadan Menkshi
Altin Memo Stroka
Andi Josif Aleksi
Arjan Avdulla Spaho
Armand Xhelil Shini
Artan Ali Muça
Begator Ahmet Mane
Besnik Isa Halilaj
Bujar Smajl Rexha
Defrim Abedin Hoxha
dritan Bashkim Curri
Dritan Shefqet Elezi

Dritan Ruzhdi Gjoci
Gazmend Nuredin Biçaku
Gazmend Beqir Dodoli
Genci Todi Stambolliu
Gentian Shëndet Zoga
Gjergji Petraq Thomallri
Ilir Muhamet Kasa
Ledio Hysen Shkrepi
Leonard Ndue Kulla
Petrit Daut Morina
Pishak Dine Birçe
Skerdilajd Dilaver Bajrami
Sokol Shaqir Çeço
Sokol Hodo Stroka
Sokol Kadri Xhamallati
Shkëlqim Mikado Shakohoxha
Arben Fitim Ceka
Admir Belul Mema
Nuk lexohet emri
 Riza Elezi
Arben Hekuran Xhakollari
Artan Avni Sulollari
Aurel Faik Danaj
 Enver Elezaj
Astrit Shaqir Gërdeci
Alfred Novruz Zylalaj
Afrim Mersin Shahini
Alban Ismet Selimi
Artur Nesti Çifligu
Adriatik Gani Gaçi
Besnik Agim Kapa
Çelnik Petrit Hasa
Gazmend Viktor Karaj
Indrit Lulzim Care
Ilir Sadik Laçi
Kastriot Engjëll Shametaj
Kastriot Pen Pirolli
Luftar Xhafer Topallaj
Lorenc Rushit Serani
Laurent Xhelal Begaj
Saimir Ali Pema
Skënder Din Hajdini
Sheriff Astrit Bufi
Shpëtim Xhafer Saliu
Shpëtim Ramiz Xhixha
Viktor Sherif  Ma
 Miti Lako
Andi Kozma Bllamo
Arben Hasan Pasha
Arben Asllan Zani
Artan Rrapo Bog
Artan Qani Xhafkollari
Artur Sadik Topallaj
Bardhyl Mevlan Sula
Bedri Sehit Cahani
Bledar Mërkur Dobi
Dritan Ndue Tirtja
Edmond Pilo Prifti
Edmond Shyqyri Plaku
Fatmir Ferit Alla
Hajri Hysen Kadriu
Hekuran Vehbi Elezi
Iliamond Sadik Hysa
Ilir Myfit Qorduka
Ilia Ferhat Selimi
Kreshnik Hajri Hasanmemaj
Kujtim Rexhe Shurdhi
Mondi Dodë Prendi

Neritan Ëngjëll Zotaj
Petrit Gjokë Marku
Petrit Prend Marashi
Roland Hasan Avdiaj
Sokol Pal Villaj
Sokol Shefqet Dervishi
Sokol Niman Idriz
Trëndafil Idajet Zyfi
Xhevahir Xhema Ramaj
Arben Shyqyri Allkaj
Akil Haxhi Hoxha
Arben Vakë Kingji
Arjan Lefter Gjini
Azem Arif  Përllaku
Arjan Hasan Dedaj
Artan Maliq Rreli
Bardhi Sotir Lule
Bujar Ali Kuçi
Bujar Qazim Jangozi
Dashmir Rustem Leka
Dashnor Shefqet Zela
Erzen Rrahim Jaçelli
Fillon Xhemal Kotori
Fatos Qazim Qinami
Fitim Flamur Koçi
Genci Bashkim Çurri
Ilir Nevruz Meta
Kastriot Llesh Kalaja
Kastriot Pal Gjoka
Luan Haki Hoti
Lulzim Liman Balla
Lorenc Zoi Dhamaj
Luan Gani Subashi
Mirash Cin Kolaj
Piro Sevet Azizi
Sazan Ali Xhelo
Spartak Faslli Lamaj
Sali Baftjar Toçilla
Selman Orhan Thomaraj
Ylli Ramiz Çama
 Sali Kalemi
Alban Mynyr Hila
Altin Rrapi Dervishi
Arben Sllobedan Belaj
Arben Stiljano Bizbiqi
Artan Qemal Kërkuti
Avni Bexhet Hysa
Bilbil Avdulla Sylollari
Ded Gaspër Topalli
Dritan Qazim Dushku
Dritan Jonuz Hoxha
Edmond Josif Kovaçi
Eduart Dod Ndoi
Fatmir Sadri Neziri
Gëzim Ali Baja
Ilir Neki Zhupani
Kol Gjon Përzefi
Leonard Andrea Dema
Luftim Ali Hoxha
Lulzim Shefki Kurti
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dalje nga ngërçi politikBekim Shehu

(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)

... - siç u quajt - konsultativ i par-
tive politike i thirrur të mërkurën
(09.08) nga kryesuesi i seancës,
Adem Mikullovçi, nuk solli ndon-
jë marrëveshje për vazhdim të se-
ancës, për faktin që para këtij taki-
mi, kryesuesi kishte caktuar vazh-
dimin e mbajtjes së seancës kon-
stituuese për të enjten. Kjo u cilë-
sua e papranueshme nga shefi i
grupit parlamentar të koalicionit
fitues të zgjedhjeve PAN, Enver
Hoxhaj, i cili tha se "nëse seanca
caktohet në mënyrë të njëanshme
nga kryesuesi i seancës që vjen nga
lëvizja Vetëvendosje, atëherë pse
duhet të ndodhë një ditë përpara
takimit konsultativ për partitë
politike dhe të flitet për vazhdimin
e seancës. Nëse situata është kësh-
tu, atëherë PAN nuk do të marrë
pjesë në seancën e nesërme", tha
Enver Hoxhaj. E nëse koalicioni
PAN nuk merr pjesë në seancë,
nuk mund të vazhdohet më tej për
faktin që Kushtetuta e Kosovës e
përcakton se subjekti politik që del
fitues i zgjedhjeve parlamentare
duhet ta propozojë kandidatin për
kryetar Kuvendi. E kandidati për
kryetar Kuvendi i koalicionit PAN
është Kadri Veseli, kryetar i Par-
tisë Demokratike të Kosovës
(PDK), emër ky i papranueshëm
nga subjektet e tjera politike, lëviz-
ja Vetëvendosje dhe koalicioni
tjetër LAA, ku bëjnë pjesë Lidhja
Demokratike e Kosovës (LDK), Ale-
anca për Kosovën e Re (AKR) dhe
Alternativa. Pal Lekaj që vjen nga
koalicioni PAN, pjesë e Aleancës
për Ardhmërinë e Kosovës, akuzoi
lëvizjen Vetëvendosje dhe koalicio-
nin LAA, që siç tha - po bëjnë lojëra
politike, "pavarësisht se e dinë që
koalicionit fitues të zgjedhjeve i
takon posti i kryetarit të Kuven-
dit". Përfaqësues të lëvizjes Vetëv-
endosje dhe koalicionit LAA, nga
ana e tyre thonë se ata mund ta vo-
tojnë për kryetar Kuvendi ndonjë
kandidat tjetër nga koalicioni PAN,
të pranueshëm për ta, por asesi
Kadri Veselin, të cilin e cilësojnë
figurë jounifikuese. Glauk Konjuf-
ca, shef  i grupit parlamentar të
lëvizjes Vetëvendosje, që nuk mori
pjesë në takimin konsultativ, tha se
është koalicioni PAN, ai që po i
bllokon proceset e krijimit të insti-
tucioneve. "Koalicioni PAN po
kërkon shtyrje të vazhdueshme
për faktin që nuk i kanë votat e
nevojshme për ta zgjedhur kryetar-

deputetët e Kuvendit të Kosovës
pasi dhanë betimin (03.08), dështu-
an ta konstituojnë Kuvendin, ta
zgjedhin kryetarin dhe kryesinë, në
mënyrë që t'i hapet rruga formimit
të qeverisë së Kosovës. Mirëpo,
para se të votohet për qeverinë,
hapi i parë është zgjedhja e krye-
tarit të Kuvendit. Nëse nuk mund
të kalohet ky "ngërç", që tashmë
është krijuar, sipas njohësve të pro-
ceseve politike, vendi mund të sh-
kojë në zgjedhje të reja. Është edhe
ambasadorja gjermane në Kosovë,
Angelika Viets, e cila në një interv-
istë për 'DW', shprehu shqetësimin
e saj duke thënë, se "skenari më i
mundshëm është një fazë e gjatë e
mungesës së stabilitetit politik
deri në zgjedhje të reja".

Vazhdimi i seancës konsistuese të
Parlamentit të Kosovës për të enjten (10.08)

duket se sërish do të dështojë. Koalicioni
PAN paralajmëroi bojkotim të seancës.

in e Kuvendit, në këtë rast Kadri
Veselin. Ne nuk pajtohemi që të
ketë mbledhje politike të
pafundme. Deputetët e kanë bërë
betimin e tyre dhe tash ka vetëm
një çështje konstituimi i kuvendit.
Nëse PDK nuk heq dorë nga Kadri
Veseli dhe insistojnë në të, atëherë
le ta nxjerrin në votim Kadri Vese-
lin dhe ta kuptojmë të gjithë a po
kalon apo jo. Ne mendojmë se kjo
është një strategji e PAN për të
blerë kohë, sepse nuk i kanë votat
e mjaftueshme", tha Glauk Konjuf-
ca. Edhe Korab Sejdiu nga koalicio-
ni tjetër LAA, që e kundërshton
kandidaturën e Kadri Veselit për
kryetar Kuvendi tha se koalicioni
PAN po vazhdon me sabotimin e
konstituimit të Kuvendit.

"Megjithatë, ne i themi koalicionit
PAN, që ta zgjedhin ata pra datën e
konstituimit të seancës. Ne pajto-
hemi që pas seancës së nesërme,
që tashmë është caktuar nëse ko-
alicioni PAN nuk vjen në këtë se-
ancë, atëherë të mbahet edhe një
takim konsultativ dhe ta caktojmë
datën e seancës së radhës në bazë
të propozimit të koalicionit PAN.
Por, kjo duhet gjithmonë të ketë
garanci nga koalicioni PAN, që nuk
do të ketë më sabotim të institu-
cioneve", tha Korab Sejdiu, nga ko-
alicioni LAA. Një qëndrim kon-
struktiv në këtë situatë po mbajnë
deputetët e Listës "Srpska". Ata
tashmë e bënë të qartë se do të
marrin pjesë në vazhdimin e se-
ancës konstituuese të Kuvendit të

Kosovës. Ky subjekt politik sipas
zëdhënësit të saj, nuk dëshiron të
jetë pengesë për konsolidimin e
institucioneve të Kosovës. "Ne nuk
dëshirojmë të jemi pengesë në
formimin e institucioneve, në fakt
dëshirojmë që kjo çështje të për-
fundojë sa më shpejt. Nga ana
tjetër, ne nuk mundemi të zgje-
dhim se kush do t'i përfaqësojë sh-
qiptarët dhe këtë nuk dëshirojmë
ta bëjmë. Janë partitë shqiptare,
ato që duhet të merren vesh dhe
ta propozojnë kandidatin për kry-
etar të Kuvendit. Lista serbe do ta
votojë cilindo kandidat të PAN-it,
meqenëse vetëm ky koalicion ka të
drejtë kandidimi të kryetarit të
Kuvendit", është shprehur Igor
Simiq. Sidoqoftë, dy herë radhazi
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Gjiganti Havzi Nela dhe liliputët që
nderojnë komunistin Antonio Gramshi

Besim Ndregjoni

(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)

... atdheu i tij i dashur, të cilit i
kushtoi jetën në mbrojtje të lirisë
dhe dashurisë njerëzore, do ta për-
cillte këtë dënim mesjetar me trish-
tim të madh. Këtë dënim makabër,
varjen me litar, Europa e kishte
hequr nga legjislacioni që në vitet
'30. Kurse Shqipëria, nën drejtimin
e diktaturës komuniste e prak-
tikonte këtë lloj dënimi për t'i bërë
karshillëk Europës së Lindjes, që po
shembte muret ideologjike e sun-
duese të komunizmit, duke paraqi-
tur bilancin e trishtueshëm me
mbi 6000 të vrarë nga diktatura
komuniste enveriste.

Për Havzi Nelën është shkruar
vazhdimisht në këto 27 vite, e men-
doj se për të do të vazhdojnë të sh-
kruajnë gjithmonë. Në përgjithësi
shoqëria, jashtë politikës, është
munduar të zbardhë gjithçka rreth
poetit: janë botuar poezitë e tij,
janë analizuar e interpretuar kr-
ijimet e tij, një përmbledhje me
shkrime të zgjedhura për Havzi
Nelën, çdo vit anembanë vendit
mbahen tubime shkencore, konfer-
enca përkujtimore për poetin, janë
bërë dokumentarë... Në qytetin e
Kukësit i kanë vënë emrin e tij një
shkolle gjimnazi.

Presidenti e ka dekoruar Havzi
Nelën me titullin e lartë "Nderi i
Kombit", propozuar nga Unioni i të
Burgosurve dhe të Përndjekurve
Politikë. Gjithçka korrekte, gjithç-
ka në përputhje me nderimin e po-
etit-martir, ashtu siç i takon një
simboli të luftëtarit që flijohet për
çështjet e përjetshme të lirisë e
drejtësisë. Poetin që shkruante nga
katakombet komuniste, në burgun
e Spaçit më 1974 për "Frymën e
Helsinkit". Atdheu, të cilin poeti e
mbuloi me muzën e vet, për poetin
që vargjet i shkruante qelive, duke
sfiduar xhelatët e diktaturës, për
poetin që shkoi ballëhapur drejt
vdekjes pa bërë asnjë lëshim të
vogël, por duke marrë mbi vete
gjithë frikërat e dobësitë tona, në
emrin tonë.

Vetëm shteti ynë e ka të pamun-
dur nderimin e kujtimit të tij. Sepse
shteti shqiptar, institucionalisht, e
fyen kujtimin e tij duke luajtur me
të një lojë me standarde të dyfish-
ta, hipokrite. Sepse, paralel me
nderimin dhe përkujtimin tonë,
institucionet e shtetit, para se të
nderojnë emrin e tij, e kanë fyer dhe
njollosur kujtimin e Havzi Nelës.
Këto ditë, ministrja e Kulturës
Kumbaro doli para mediave e qe-
shur, e gëzuar për një projekt mad-
hor për të nderuar tek institucioni
që drejton memorializimin e vep-
rimtarisë komuniste të shtetasit
italian Antonio Gramshi. Nëse ky
shtetas i huaj do të kishte dhënë
një kontribut për shqiptarët dhe
Shqipërinë, do të ishim dakord që
ta nderonim veprimtarinë e tij. Di-
het që Antonio Gramshi e ka zhvil-
luar veprimtarinë komuniste në
shtetin e tij Itali, dihet se ideologjia
komuniste shkatërroi mijëra jetë

në vendet ku u instalua. Dihet se
ne shqiptarëve, ideologjia e komu-
nizmit na shkatërroi si komb, duke
e mbushur tokën shqiptare me
varre të pafajshme vetëm se këta
shqiptarë deshën lirinë dhe urre-
nin ideologjinë e krimit, ideologjinë
e Antonio Gramshit. Qeveria e Ril-
indjes, në këtë 29-vjetor të
ekzekutimit përbuz gjigantin e lir-
isë së shqiptarëve, poetin Havzi
Nela, dhe nderon komunistin An-
tonio Gramshi. Ky është shteti ril-
indës, që nderon ideologët vrasës të
Havzi Nelës.

Zonja Ministre, kush ta jep të
drejtën ty që taksat e familjeve të
martirëve të lirisë t'i përdorësh për
të nderuar ideologjinë vrastare të
komunizmit? Për të nderuar ata që
me ideologjinë e tyre varën poetin?
Antonio Gramshin le ta nderojë
shteti i tij Italia. Ministria ku ju
drejtoni është e shqiptarëve, dhe
aty në atë vend duhet vendosur
busti i poetit Havzi Nela, që me
martirizimin e jetës, me gjakun e
pafajshëm që derdhi për liri të kri-
joi edhe ty mundësinë që të
bëheshe ministre.

Fatkeqësisht, kështu kanë shkuar
punët në Shqipërinë tonë. Liliputët
e trashëgimisë komuniste nderojnë
komunistin Antonio Gramshi dhe
përbuzin poetin e lirisë Havzi Nela.
Nderimi nga ana e shtetit është kon-
tradiktor, irritues e thjesht i pavlef-
shëm. Ismail Kadareja bën një sug-
jerim në 20-vjetorin e varjes së poet-
it: "Poeti është në botën e amshuar;
por shoqëria shqiptare, a është e
qetë?" Në rrugëtimin tonë drejt për-
parimit dhe Europës, është shem-
bulli i qëndresës, dinjitetit dhe mar-
tirizimit të poetit Havzi Nela, i cili
nga katakombet e burgjeve komu-
niste parandiente "frymën e Helsin-
kit" kur politikanët e sotëm nuk ia
dinin as emrin.

Pikërisht, politika shtetërore me
trashëgimtarët e diktaturës në in-
stancat më të larta të Drejtësisë e
mban peng të vërtetën e krimit ko-
munist. Në këtë mënyrë, e gjithë
shoqëria jonë vazhdon të mbetet
peng i së shkuarës, përderisa nuk
përballemi ligjërisht me të, por
mundohemi t'i gjejmë zgjidhje prob-
lemit duke i rënë atij nga dera e
pasme, d.m.th., duke ia lënë

zgjidhjen kohës, vdekjes biologjike
të aktorëve, me shpresën se ndosh-
ta një ditë gjithçka do të harrohet.
Nëse ne nuk do të ishim një shoqëri
e përgjumur, shpërfillëse, nëse ne
do të dinim të reagonim, të
kërkonim llogari, atëherë jam i bin-
dur se shteti, nuk do të mundej të
abstragonte nga kujtesa e vërtetë e
Havzi Nelës. Ne duhet t'ia kthejmë
Europës dëshmorët e saj të parë, të
rënë në ferrin e totalitarizmit
stalinist enverist shqiptar. Ne i afro-
hemi Europës me dëshmitë e mart-
irizuara të lirisë, me Havziun, Tri-
fonin, Vilsonin dhe Gencin, por
dikush na mban peng në këtë
vërdallosje, sepse mendon se në
Europë duhet të shkojmë medoem-
os, më parë se me poetët e vrarë, me
vrasësit e tyre. Dhe ngelemi jashtë
Europës, se ajo nuk na pranon me
vrasësit e poetëve, por me martiriz-
imin e poetëve. Duke qenë heroi i
vetvetes, ai natyrisht që jepte nga
vetvetja edhe për të tjerët. Dhe
vargjet e poetit sot tingëllojnë fu-
qishëm për shoqërinë:

Ma mirë i vdekur e me nder/ se
me më sundue/ një derr beterr.

GAFORJA

DEMI

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

VIRGJERESHA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Merrini vendimet duke ruajtur ekuilibrin dhe
duke shmangur reagimet gjaknxehta. Du-
het patjetër të tregoheni të kujdesshëm.
Nëse do t'ia lejoni, një familjar do të jetë i
lumtur t'ju ndihmojë. Mos lini që kjo mundë-
si t'ju ikë. Përfitoni.

Dashuria do t'ju godasë në mënyrë të parez-
istueshme, thellësisht, ndoshta edhe pak në
mënyrë të mistershme, por e sigurt që do të
jetë një përvojë e këndshme. Në punë bëni
bilancin dhe verifikoni nëse jeni duke bërë atë
që doni. Kërkoni gjithmonë të ndiheni mirë.

Bashkëveprimi i Plutonit, Uranit dhe Ve-
nusit ju favorizon që të rinovoni disa gjëra
në fushën e dashurisë, për të vendosur më
shumë mirëkuptim me partnerin. Hëna
mike ju shtyn të ëndërroni, por mbajini sytë
hapur kur vjen puna për bazën materiale.

Gjithçka do të shkojë për më mirë, mbi të
gjitha nëse kërkoni të veproni në aktivitetin
tuaj, gjithmonë duke u bazuar në kriteret e
paanshmërisë dhe respektit për të tjerët.
Venusi do të jetë pak dinak ndaj jush, dhe
sot do të keni si situata pozitive ashtu edhe
kokëçarje të vogla.

Po jetoni një histori të bukur dashurie, ndaj
bëni kujdes për të mos e ndërlikuar atë që
është e thjeshtë. Kush është beqar, ka
mundësi të shkëlqyera për një takim të kënd-
shëm. Organizoni një shëtitje në natyrë për
të medituar mbi zgjedhjet tuaja më të fundme.

Me pozitivitetin e tyre, Dielli dhe Hëna ju
mbështesin për të pasur një ditë të mbarë.
Do të dini të përballeni me qetësi në çdo
rrethanë. Dita e sotme do të karakterizohet
nga entuziazmi, falë edhe perspektivave të
mira që parashikohen.

 Mësoni të vëzhgoni dhe do të zbuloni se jeta
në çdo ditë mund t'ju dhurojë ato gjërat e
vogla të bukura që mund të bëjnë të lumtur
cilindo prej nesh. Bëni kujdes nga lodhja
nervore, pasi jeni shumë të ndjeshëm ndaj
gjendjes emocionale të atyre që ju rrethojnë.

Ditën e sotme, me ogurin e mirë nga bash-
këveprimi i Uranit, Saturnit, Jupiterit dhe
Plutonit, do të përjetoni gjëra të reja pozi-
tive në fushën e dashurisë. Keni nevojë të
ndryshoni, të bëni gjëra të reja, të sillni
ndryshime të frytshme në ekzistencën tuaj.

Për shkak të planetëve që janë shumë te-
kanjozë ndaj jush, nganjëherë kush ju qën-
dron pranë mund t'ju duket se ju kundër-
shton. Kërkoni një bisedë sqaruese.
Ndërkaq, duke qenë nën ndikimin e thek-
suar të Uranit, mos e merrni çdo gjë për të
mirëqenë.

Me mbështetjen që keni nga Urani nuk
duhet ta ngadalësoni ritmin për të realizuar
një projekt me sukses. Ndoshta do t'ju du-
het një kohë e gjatë, por kjo nuk përbën
problem. Në jetën në çift, Jupiteri do t'ju
ndihmojë të stabilizoheni dhe të ndërmer-
rni rrugën e qëndrueshmërisë.

Me Plutonin që ju mbështet, thellohuni në
gjërat që ju përshtaten dhe ju interesojnë
më shumë, dhe do të rrisni kompetencat
tuaja profesionale. Plutoni bashkëpunëtor
do t'ju ndihmojë të zgjeroni horizontin dhe
të pasuroni lidhjet me të tjerët.

Bashkëveprimi i Marsit me Venusin ju dhu-
ron energji për t'iu përkushtuar angazhi-
meve të përditshme. Ndërsa Saturni ju
mbështet me ide gjeniale për të lëvizur
gjithçka. Do t'ia dilni të nisni një projekt që
po e mendoni prej shumë kohësh: rezul-
tatet nuk do të vonojnë.
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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.

11910 6.9.1993 TIRANE REXHEP KOKA HAXHIRE SATA 1996

11911 14.9.1993 TIRANE
RAMAZAN, 

GALIP
STERMASI RAMAZAN STERMASI 1996

11912 5.11.1993 TIRANE NURIE BRARI NURIJE BRARI 1996

11913 16.11.1993 TIRANE LUTFIJE MYZYRI HIQMET MYZYRI 1996

11914 30.11.1993 TIRANE SHAQIR PETRELA BEDRI PETRELA 1996

11915 20.4.1994 TIRANE HASAN METANI SKENDER
METANI 

(MATANI)
1996

11916 TIRANE SULEJMAN LIKA SALI RAMA 1996

11917 15.12.1993 TIRANE
RESHAT, 

REFIK
KORÇARI

RESHAT, 

REFIK
KORÇARI 1996

11918 31.8.1994 TIRANE MEHMET SINA 1996

11919 31.8.1994 TIRANE HENRIK LAÇAJ 1996

11920 1.9.1994 Durres Pjetër Koraqi 1996

11921 1.9.1994 Durres Kostandin Masterl i 1996

11922 1996 Kukes Arif Xhafa Arif Xhafa 1996

11923 viti  1995 Lezhe Ndue Ndoka Ndue Ndoka 1996

11924 PA DATE TIRANE
THANAS, 

PANDELI
LALA THOMA LALA 1996

11925 TIRANE 1996

11926 30.9.1993 TIRANE SAMI LLAGAMI BARDHYL LLAGAMI 1996

11927 3.11.1993 TIRANE MARGARITA SEMINI
MARGARI TA SEMINI 

(TERCA)
1996

11928 TIRANE BAJRAM HOXHA 1996

11929 TIRANE BAJRAM HOXHA 1996

11930 31.8.1994 TIRANE FERIDAN MINAROLLI ARTAN
MINAROLL I

1996

11931 28.12.1995 TIRANE ABDULLA HAJDARI SHYQYRI HAJDARI 1996

11932 2.4.1996 TIRANE MYSLYM XHAJA IDRIZ XHAJA 1996

11933 TIRANE RAMAZAN BRAHJA RAMAZAN BRAHJA 1996

11934 TIRANE SELIM TAKU SELIM TAKU 1996

11935 TIRANE REXHEP XHAJA REXHEP XHAJA 1996

11936 1996 vlorë Spiro Papa 1996

11937 1996

11938 TIRANE BEQIR FAGU BEQIR FAGU 1996

11939 " BERAT " 1996

E DREJTE PARABLERJE

E DREJTE PARABLERJE

E DREJTE PARABLERJE

ablerje  për objektin e  ngritur mbi

E DREJTE PARABLERJE E NDERMARJE S SE ASFALTIMIT

11940 15.1.1994 BERAT ZAIM CAUSHI 1996

11941 13.12.1996 BERAT
BELUL,MERE

M E , E SAFETE

CELA,SHA 
NO , 

BENDO

1996

11942 31.8.1994 DIBER SHPETIM GJOKA SHPETIM GJOKA 1996

11943 31.8.1994 DIBER XHELADIN BEKTESHI XHELADIN BEKTESHI 1996

11944 4.8.1993 Durres Andon Beqari 1996

11945 1.9.1994 Durres Jorgji Minia 1996

11946 3.11.1993 Durres Maliq Bushati 1996

11947 25.4.1994 Durres Isuf Selmani 1996

11948 30.6.1994 Durres Haxhi Zaza 1996

11949 1.9.1994 Durres Myftar Leka 1996

11950 _ DURRES VANGJEL MANUSHI 1996

11951 _ DURRES
ARITI 
AMELIA MANUSHI 1996

11952 _ DURRES ARETI MANUSHI 1996

11953 1999 Durres Tahir Shehi 1996

11954 1996 KO RÇË Ferit Plloho 1996

11955 1996 KO RÇË Rexhep Spahollari 1996

11956 1996 KO RÇË
Rahim(She

bi)
Zeka 1996

11957 1996 KO RÇË Gjyladin Hamoll i 1996

11958 1995 KO RÇË Salami Basha 1996

11959 1996 KO RÇË Adem Basha 1996

11960 ska Korçë Alim Muçelli 1996

11961 26.2.1996 Lezhë Pal Ndoj Fran Ndoj 1996

11962 20.2.1996 Lezhë Prend Prendi Prend Prendi 1996

11963 PA DATE TIRANE
SHABAN,

HAXHI BRARI, 
ALLA 1996

11964 ABDYL XHAMETA 1996

11965 25.7.1994 TIRANE HASAN SHERA SADIK SHERA 1996

11966 Fier Qazim Siqeca Veiz Siqeca 96

11967 28.3.1996 Korce Kapllan Jupe 1996

11968 14.3.1996 Korce Mersin Kaçoll i 1996

11969 1996
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Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

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

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

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

HORIZONTAL
1. Parafjalë prejardhjeje.
3. I përshtatshëm.
7. Eshtë sportive në garë.
11. Fidel që thirret Lider Maximo
13. Para Jack në flamurin britanik.
14. Rodrigues që këndonte fado.
16. Një pjesë e lartësisë.
18. Vende pa ne.
19. I është hequr të dënuarit.
20. Ishte miku i famshëm i Orestit.
22. Pak enigmatike.
23. Janë pasuri të investuara
25. Një pjesë e simpoziumit.
26. U përmbysën në Afganistan.
27. Inicialet e Moravia-s.
28. Ai B prek mëlçinë.
29. Vritet në fund.
31. Manchester i Alex Ferguson.

- Është më mirë t’i meritoni nderet dhe të
mos i gëzoni ato, se sa t’i gëzoni dhe të
mos i meritoni.   (Mark Tueni)

- "Kurrë mos lini pas dore një mundësi për
përmirësim."

Sir William Jones

DA VINÇI
- Të mësuarit nuk e lodh kurrë mendjen.
- Kur përjeton shijen e fluturimit, do ecësh në tokë me

sytë nga qielli, atje ke qenë dhe atje do përpiqesh të
kthehesh.

- Një ditë e shpenzuar mirë, sjell gjumë lumturie.

- Të pamposhturit janë ata që
tregohen të fortë, kur sulmohen
në pikat e dobëta.

- Asgjë nuk është më e shtrenjtë,
se sa ajo që blihet me lutje.. !

- Nëse asnjë s'të ka zili, dije se ti
je njeri i dështuar. Pema me
kokrra synohet, tjetra harrohet...

- Bota është plot dyer, plot raste,
fije të tendosura që presin t’u
biesh.

(Ralf Valdo Emerson)

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

33. Ai i trëndafilit është i Umberto Eco-s.
35. Eshtë zëri... i hekurt.
37. Ai B është rezervë.
39. Shkroi Një jetë e Jezusit.
41. Eshtë për medaljen e parë.
42. Papas aktore.
45. Thomson aktore.
47. Tri të parat në atletikë.
49. Kështu thirrej Marco Pantani.
50. Dhanë alarmin në kapitol

VERTIKAL
1. Bëhet në stacion.
2. Eshtë irritimi.
3. Argento aktore.
4. Detarë pa erë.
5. Në krye të armatës.
6. Janë si meduza.
7. Mbeten në bisht.
8. Eshtë gjendja e të martuarit.
9. Pesci aktor.
10. Kulmojnë më Akonkagua.
12. Një Baba përrallor.

13. Janë priftërinj
15. Më e pakta.
17. Rrëzon padinë një e tillë.
20. Ishin kalorësoit si Rolandi.
21. Poggi aktore.
23. Një mund të jetë republike.
24. Një material inert për çati.
26. Janë ushtarakë të ulët
28. Para parade në diskografi.
30. Trimi pa çifte.
32. E ardhmja më e afërt.
34. U vra në banjë nga Corday.
36. Një mund të jetë pushimi.
38. Një lloj njeriu.
40. Janë tek në numra.
43. Fund janari
44. Fillojnë nazet.
46. Mbyllin portat.
48. Nota e diapazonit.

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

VERTIKAL

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

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