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(Në foto) Vojsava Arapi me deputeten pas ngjarjes së ndodhur në vitin 2014. Shtëpia ku banonte Vojsava
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LIBRI I BORIÇIT

“Begsat”, kush 
ka studiuar aty 

në vitet 1989-1992, 
lista e plotë

Gjigantët e muzikës ndezin skenën, detajet

Çifti nga Holanda: Erdhëm enkas, e mrekullueshme. Çifti nga Holanda: Erdhëm enkas, e mrekullueshme. 
E humbëm numrin e gotave të “Korçës” që kemi pirë E humbëm numrin e gotave të “Korçës” që kemi pirë 

Festë e madhe 
në qytetin e

serenatave me
birra “Korça”

Festa e Birrës në Korçë, tashmë e afi rmuar si festa 
më e madhe në Shqipëri, ka përfunduar mbrëmjen e 

djeshme  duke ulur siparin deri në vitin e ardhshëm. Me 
mijëra turistë vendës dhe të huaj u janë drejtuar stendave 
të birrës së parë shqiptare, duke shijuar litra pafund të 
birrës “Korça”. Me një cilësi të perfeksionuar...
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PERPLASJA

Byzylykët për 
të dënuarit, 

Hoxha: Kontrata 
u zbatua siç duhet

Vetingu, ILDKP
e hipotekat po

verifikojnë
gjyqtarët

Aksidenti i
deputetit, Rakipi:
S’kam qenë me

shpejtësi, pse ika

Kryeredaktor: Erl MURATI
Zv/kryeredaktor: Rezarta DELISULA    
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DRAMA E 42-VJEÇARES ME ORIGJINE NGA MIRDITA, JA ÇFARE THA NE 2014
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zulton të kenë ardhur një 
numër i madh ftesash nga 
vende të ndryshme të botës, 
ku vendin kryesor e zinin ato 
nga Franca, në të cilat Kadare 
ftohej të merrte pjesë në festa,
përvjetorë, takime, simpo-
ziume, promovime, panaire 
librash e tjera evente...

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

“Presidenti Miterand ka dëshirë të takojë Kadarenë”
Ja kush janë 

këngëtarët që
bënë miliona

këtë sezon veror
Suplement

“SUMMER PAGES”

Ashtu siç kemi parë edhe 
në disa prej kapitujve 

paraardhës të këtij libri, 
nga fi llimi i viteve ‘80-të dhe 
në vazhdim, në adresë të 
shkrimtarit të njohur sh-
qiptar, Ismail Kadare, re-

Maxhun Peka, letër Ramizit: Romanet e shkrimtarit ndodhen në tavolinën e këshilltarit të tij

Avokati i Vojsava Arapit: Ajo fali edhe të birin 17-vjeçar, që mori 
pjesë në aktin e dhunshëm dhe u dënua, e merr me vete në Gjermani 

Nga SHABAN MURATI

Nismë “kulturore” për 
“Serbinë e Madhe”

Opinioni
 Ditësi

Nga DASHNOR KALOÇI

Libri i sapobotuar nga “Çabej”, 
“BUTRINTI - Miti i Eneas - Gër-

mimet të autorit Luigi Maria UGO-
LINI” tregon për punën e jashtëza-
konshme të pak...

Stil presidencial i presidentit të 
sotëm të Serbisë Vuçiç po bëhet 

nxjerrja herë pas here e ideve të vje-
tra, të kohës kur ai ishte ministër në 
qeverinë e...

Luigi Ugolini, kur Butrinti mori 
pamjen e një Pompei të vogël

Nga PROF. NERITAN CEKA
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AKSIDENTI
REAGIMET

Deputeti i PDIU-së Aqif
Rakipi, autori i aksi
dentit fatal ku hum-

bi jetën një person në au-
tostradën Tiranë-Durrës,
shpreh keqardhjen e jash-
tëzakonshme për humbjen
e jetës të një njeriu që, si-
pas tij, i preu rrugën në të
qindtën e sekondës ndërsa
ai po udhëtonte herët në
mëngjes nga Durrësi për
në Tiranë. "E them me sin-
qeritetin më të madh që
jam tej mase i hidhëruar
për atë që ndodhi. E kam
thënë dhe e ripërsëris që
ndjej keqardhje dhe dhim-
bje për jetën e viktimës.
Nuk kam qenë duke ecur
shumë shpejt dhe dua të
bëj me dije se makina ime
është dëmtuar pasi perso-
ni u përplas mbi automjet
ndërsa po bëja përpjekje
për të manovruar kur dall-
ova hijen e personit. Fat-
keqësisht nuk kam mun-
dur ta evitoj aksidentimin
e tij me gjithë përpjekjen e
bërë", - tha Rakipi për
"News24" dhe "Balkan-
Web". "Viktima ka kaluar
në fraksion sekonde dhe
nuk kam asgjë për të
sqaruar, sepse nuk kam
bërë asnjë përpjekje të për-
dor pozicionin tim si de-
putet për të fshehur të
vërtetën e këtij aksidenti,
që u pa edhe nga të paktën
dy a më shumë persona që
kaluan rrugën, duke mos
pyetur për rrezikun që sjell
kalimi i saj prej tyre në atë
mënyrë aq të pakuj-
desshme. Policia dhe
prokuroria kanë aty pro-
vat filmike dhe të gjitha
provat e tjera. Nuk jam tip
që i fshihem së vërtetës. Në
këtë rast ajo është kështu
si po e them dhe sikurse e
kam deklaruar e nënshk-
ruar para organeve kompe-
tente, ndërsa gjithçka
tjetër është spekulim keq-
dashës ndaj emrit dhe fig-
urës sime publike", - u
shpreh Rakipi. Ai gjithash-

Deputeti i PDIU sqaron rrethanat e aksidentit: Isha në Durrës te një e sëmurë

Rakipi: Nuk kam qenë duke
ecur shpejt, jam i hidhëruar
"Të investigohet deri në detaje për të zbuluar të vërtetën"

Fatmir Popja

tu kërkoi seriozitet në mak-
simum për zbardhjen e së
vërtetës dhe që ngjarja të
hetohet deri në detaj. "Ga-

rantoj gjithkënd se në këtë
proces kam kërkuar seri-
ozitet maksimal për
zbardhjen e së vërtetës.

Kërkoj të investigohet deri
në detajet më të imtësishme
për të nxjerrë në dritë të
vërtetën. Atë mëngjes po

kthehesha pasi kisha qën-
druar deri në agim në Dur-
rës, pranë nënës së një nje-
riut tim që po lëngon nga

një sëmundje e rëndë", - u
shpreh deputeti. "E bëj
publik edhe këtë detaj të
panevojshëm, pasi po spe-
kulohet edhe se ku isha, ku
shkoja e se çfarë mund të
kisha për të fshehur pas
ngjarjes. Në atë moment
gjykova se shkuarja men-
jëherë në polici ishte
zgjidhja më e mirë. Nuk i
kam telefonuar askujt. I
jam nënshtruar testit të
alkoolit para kamerave
dhe jam trajtuar nga ek-
spertët sikurse çdokush
tjetër i përfshirë në aksi-
dent. Shpreh keqardhje
për jetën e humbur dhe
nuk ia uroj askujt t ' i
ndodhë një aksident i
tillë", - tha më tej, depute-
ti. "Gjithkush është i bin-
dur që në këtë jetë ka plot
gjëra që nuk varen prej
vullnetit tonë", - tha Rak-
ipi. Lidhur me akuzat e
PD-së, deputeti Aqif Rak-
ipi theksoi se ai  nuk
shqetësohet për akuzat e
ulëta politike, aq më tepër
kur bëhet fjalë për një
jetë të humbur që dikush
kujtohet të bëjë politikë
edhe në fatkeqësi. "Nuk
dua fare t'i komentoj tani
këto, jam i hidhëruar për
atë që ndodhi", - përfundoi
Rakipi.

Nxitimi i policisë dhe
organeve ligjzbat-

uese për të shpallur faj-
tor viktimën e për të
nxjerrë viktimë fajtorin
vetëm pse është mik i Edi
Ramës, është skandaloz,
është revoltues, është
poshtërues", deklaroi
dje, Partia Demokratike.
Kjo parti bën thirrje për
hetim të plotë të rretha-
nave dhe përgjegjësi të
plotë para ligjit për depu-
tetin. Partia Demokra-
tike paralajmëron këdo
person që po favorizon
mikun e Ramës në kur-
riz të viktimës, se
çdokush që shkel ligjin
do të mbajë përgjegjësi.
Sipas deklaratës së PD-
së, "dëshmia e kushërin-
jve të Seit Sorrës, vik-
timës së aksidentit, ësh-
të tronditëse dhe tregon
se kemi të bëjmë me një
ngjarje kriminale. Kush-

Opozita reagoi dje, duke kërkuar hetim të plotë për deputetin Rakipi

PD: Shpallja fajtor e viktimës
së aksidentit, skandaloze

ërinjtë e viktimës, dëshmi-
tarë okularë, rrëfejnë se de-
puteti, mik i Ramës, Aqif
Rakipi, sapo ka përplasur
për vdekje Seitin, është lar-

guar menjëherë nga vendi i
ngjarjes. Ata thonë se depu-
teti Rakipi, iku pa u ndalur
fare, sikur donte të fshihte
diçka. Largimi i tillë nga

vendi i ngjarjes është
kriminal dhe i thellon për-
masat kriminale të ng-
jarjes". "Çfarë po fshihte
deputeti mik i Ramës? A
ishte ai në gjendje të in-
toksikuar nga alkooli apo
substanca të tjera? Çfarë
kishte në makinë miku i
Ramës, i cili nuk donte që
policia ta gjente makinën
në vendngjarje e ta kon-
trollonte? Dhe, më e pak-
ta, pse një i zgjedhur, një
deputet, nuk kujdeset për
viktimën, nuk i ofron ndi-
hmën e parë por ikën me
shpejtësi pa u ndalur
menjëherë pasi ka përpla-
sur për vdekje një njeri?",
janë disa nga pyetjet e ng-
ritura nga opozita.

AKSIDENTI
Deputeti i qarkut të Elbasanit për PDIU-së, Aqif
Rakipi është përfshirë në një aksident të rëndë, me
pasojë vdekjen e një 53-vjeçari. Viktima në
momentin e aksidentit ka tentuar të kalojë
menjëherë rrugën, kur është përplasur për vdekje
nga autovetura që drejtohej nga Rakipi. Ekspertiza
ka nxjerrë fajtor viktimën. Vetë Rakipi do të hetohet
në gjendje të lirë për akuzat "Largim nga vendi i
aksidentit" dhe "Shkelje e rregullave të qarkullimit".

VËLLAI I
VIKTIMËS
Vëllai i Sait Sorrës,
viktimës së
aksidentit të
ndodhur duke gdhirë
e shtuna, tha se
familjarët e deputetit
Aqif Rakipi kanë
tentuar të hyjnë në
negociata që të
marrin pjesë në
ngushëllime e
varrim, por deri tani
nuk u kanë kthyer
përgjigje. "Ata na
kanë sjellë fjalë, por
ne ende nuk kemi
pranuar asgjë. Duhet
të konsultohemi
fillimisht me
njëri-tjetrin", -
shprehet ai.

Deputeti i PDIU-së,
 Aqif Rakipi

Makina e deputetit pas aksidentit

Gjatë një seance
parlamentare
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Zbardhet misioni i sena
torëve amerikanë në

Shqipëri. Veç takimeve që
ata kanë pasur me Presi-
dentin Ilir Meta si dhe me
përfaqësues të opozitës,
delegacioni i lartë i Senatit
të SHBA-ve ka takuar të
shtunën edhe lideren e rez-
istencës iraniane. "Huffin-
gton Post" shkruan se ata
janë takuar me lideren e
opozitës iraniane, Mary-
am Rajavi, që drejton
Këshillin Kombëtar të Rez-
istencës së Iranit (KKRI),
por foto nga takimi janë
publikuar edhe në faqen e
Maryam Rajavi në "Face-
book". Takimi i senatorëve
Roy Blunt, John Cornyn,
Tom Cotton dhe Thom Tillis
vjen në kulmin e gushtit,
kur politika është përgji-
thësisht pasive. Liderja e
opozitës iraniane i ka
falënderuar senatorët për
ndihmën që kanë dhënë
SHBA-të për zhvendosjen
e sigurt të këtij grupimi në
Tiranë. KKRI është një ko-
alicion politik që bën thir-
rje për ndryshimin e

regjimit në Iran dhe shihet
si një kërcënim i mullahëve
të Teheranit. Kjo është një
tjetër vizitë e profilit të lartë,
ndërsa në prill ishte sena-
tori John McCain që vizitoi

opozitën iraniane në Sh-
qipëri. Kjo vizitë vjen në ko-
hën kur Uashingtoni ka
lajmëruar sanksione të reja
ndaj Iranit për testimet bal-
istike dhe mbështetjen ndaj

terrorizmit. Takimi, në një
nga qendrat e MEK në Sh-
qipëri, u iniciua nga sena-
tori Roy Blunt, ndërsa del-
egacioni ishte në një viz-
itë në Shqipëri. I udhëhe-
qur nga senatori Blunt,
delegacioni uroi zhven-
dosjen e sigurt të të gjithë
banorëve të kampit "Lib-
erty" jashtë Irakut, dhe u
uroi atyre sukses në luftën
e tyre për demokracinë dhe
të drejtat e njeriut në Iran.
Maryam Rajavi falënderoi
senatorët për pozitën e
tyre vendimtare ndaj
regjimit iranian, veçanër-
isht miratimin e një rezo-
lute të re, e cila impononte
sanksione ndaj regjimit
klerik dhe Korpusit të
Gardës Revolucionare Is-
lamike (IRGC) për abuz-
imet e të drejtave të njeri-
ut, programin e raketave
balistike dhe eksportin e
terrorizmit.

drejtësisë. "Top Channel"
mësoi se inspektorati i Pa-
surive po bashkëpunon
ngushtë me zyrën e Hipote-

kave për të zbuluar nëse
gjyqtarët apo prokurorët
kanë pasuri të paluajtshme
të padeklaruar. Procedura

do të kërkojë kohë, por be-
sohet se informacionet e
duhura do të jenë gati deri
në fund të vitit, kur edhe

godina e punës së institu-
cioneve të vetingut të ketë
mbaruar restaurimin. Për
t'u dhënë rëndësinë që kanë,

Parlamenti mban
"peng" nisjen e punës
së dy institucioneve

të reja të drejtësisë. Pritet se-
anca e parë e Kuvendit të ri
në fillim të shtatorit për të
miratuar strukturën e insti-
tucioneve dhe për t'u hapur
rrugë rekrutimeve të reja në
Kolegjin e Apelimit dhe në
Komisionin e Kualifikimit.
Pas miratimit të këtyre in-
stitucioneve nga parlamen-
ti i vjetër në muajin qershor,
tashmë vjen hapi tjetër, që
ka të bëjë me plotësimin e
këtyre dy organeve të
drejtësisë që do të kontrol-
lojnë pasuritë dhe figurën
e gjyqtarëve dhe proku-
rorëve. Ligji i vetingut i jep
Parlamentit kompetencën
për të miratuar strukturën
organizative për personelin
që do të punojë në institu-
cionet e rivlerësimit. Kjo do
të thotë se, pa miratimin e
kësaj strukture, që do t'i
hapë rrugë rekrutimit,
kryesisht të juristëve dhe
ekonomistëve me mbi 7 vite
përvojë pune në drejtësi ose
administratë, organet e
vetingut nuk mund të krye-
jnë veprime në marrë-
dhënien me palët e tjera, bën
me dije "Top Channel". Por
kjo nuk do të thotë se puna
për vetingun ka ngecur.
Ligji u jep të drejtë disa in-
stitucioneve, si Inspektora-
ti i Pasurisë dhe Drejtorisë
së Kontrollit të Figurës, të
shqyrtojnë vërtetësinë e de-
klarimeve në formularët
përkatës nga njerëzit e

Parlamenti i ri mban "peng" strukturën e dy institucioneve të reja të reformës

Vetingu, ILDKP e hipotekat po
verifikojnë pasuritë e gjyqtarëve
Godina e "drejtësisë", tek ish-Lidhja e Shkrimtarëve

Zbardhet misioni i delegacionit të Senatit të SHBA në Tiranë

4 senatorët amerikanë, takim sekret me
lideren e rezistencës iraniane në Tiranë

B i s e d a
Maryam Rajavi shprehu mirënjohje për përpjekjet e Senatit
amerikan, veçanërisht senatorit Blunt, lidhur me mbrojtjen
e mijëra anëtarëve të MEK-ut në kampin "Liberty", Irak,
dhe zhvendosjen e tyre të sigurt në Shqipëri. Delegacioni i
Senatit u takua edhe me një numër anëtarësh të MEK-ut,
si dhe me dëshmitarë dhe viktima të mizorive të regjimit
iranian në Iran dhe kampeve "Ashraf" dhe "Lirisë".

ANËTARËT E
INSTITUCIONEVE

TË VETINGUT

KOLEGJI I APELIMIT

ARDIAN HAJDARI

NATASHA MULAJ

SOKOL ÇOMO

INA RAMA

ALBANA SHTYLLA

LUAN DAÇI

REZARTA SCHUTZ

institucionet që do të bëjnë
rivlerësimin e pasurisë dhe
figurës së gjyqtarëve dhe
prokurorëve do të vendos-
en në qendër të Tiranës, në
një godinë-ikonë, që njihet
si ish-Lidhja e Shkrimta-
rëve. Projektuesit e rikon-
struksionit i kanë vendo-
sur edhe një emër objektit,
atë më popullorin, "Godina
e vetingut", restaurimi i së
cilës do të kushtojë rreth
një milion euro.

KOMISIONI I PAVARUR I KUALIFIKIMIT

ETLEVA ÇIFTJA
FIRDES SHULI

GENTA TAFA (BONGO)
XHENSILA PINE

BRUNILDA BEKTESHI (VASHA)
ROLAND ILIA

SUELA ZHEGU
VALBONA SANXHAKTARI

PAMELA QIRKO
ALMA FESKAJ (VOKOPOLA)

LULZIM HAMITAJ
OLSI KOMICIProjekti i restaurimit të godinës së vetingut

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

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

 Pasuria Njësi me Nr. 3/417- N8, Zona Kadastrale 2364, me
       sipërfaqe 97.2 m², ndodhur në Laç;

Cmimi i ankandit të parë është EUR 64,000 (gjashtëdhjetë e katër mijë euro)
Ankandi zhvillohet dt. 18/08/2017, ora 16.00 në adresën, Rruga “Kavajes”,
Ndertesa 27, Hyrja 1, Kati i  III –te, Tiranë.
Kontakt: cel. 0684000061, ose në adresën e email: armels.lole@nchb.al.
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Dëgjesat e një muaji, qytetarët kërkojnë sistemimin e lumit Gjanica e pastrimin e mbetjeve

Fierakët, Ramës: Të përfundojë
procesi i legalizimeve në qytet

"Të regjistrohen shtëpitë e para viteve '91, pa e blerë tokën"
VASILI

ÇËSHTJET E NGRITURA GJATË DËGJESAVE NË FIER

1. Pastrimi dhe moslejimi i rindotjes së lumit
nga kompanitë naftënxjerrëse përpunuese
dhe industritë e tjera.
2. Sistemimi i infrastrukturës rrugore
kryesore në qytetin e Fierit. Përfundimi i
projekteve të hartuara, Unaza e Vogël e
qytetit, lidhja e "Jakov Mile" dhe "Andon
Profka".
3. Pajisja e shkollave, kopshteve dhe
çerdheve me bazë të nevojshme materiale.
4. Përmirësimi i infrastrukturës spitalore
dhe i qendrave shëndetësore.
5. Punësimi i të rinjve, bazuar në aftësitë
profesionale të tyre, duke bërë kështu të
mundur rritjen e cilësisë së shërbimit në
institucionet përkatëse.
6. Përfundimi i procesit të legalizimeve në
qytet.
7. Duhet të përfundojë projekti i
ujësjellës-kanalizimeve për qytetin. "KFV"
ka bërë 40% të qytetit dhe pritet të
përfundojë pjesa tjetër.
8. Sistemimi i blloqeve të pallateve, të
ndërtohen kënde lojërash për fëmijë.
9. Ndërtimi i një tregu fruta-perimesh në
pjesën veriore të qytetit.
10. Zbatimi i projektit të sistemimit të
qendrës së qytetit, prishjet dhe sistemimi i

Përfundimi i legalizi
meve në qytetin e Fi
erit është një nga

çështjet që shqetëson më
shumë banorët e këtij
qarku. Pas dëgjesave që
kanë zhvilluar në bash-
këbisedime me banorë të 4
njësive administrative, so-
cialistët publikuan dje,
përmbledhjen e problemeve
të ngritura. Në tabelën
përmbledhëse, postuar në
profilin zyrtar të kryemi-
nistrit Edi Rama, në këto
takime u diskutua për pri-
oritetet në investimet pub-
like dhe problematikat
kryesore që i duhen adre-
suar qeverisë së re, për funk-
sionimin e institucioneve
shtetërore, performancën e
punonjësve të adminis-
tratës publike dhe drejtues-
it e zyrave në shërbim të
qytetarëve. Gjithashtu u
shtruan për zgjidhje shumë
probleme me të cilat ban-
orët ndeshen në jetën e
përditshme, në fushën e ar-
simit e shëndetësisë, për
trajtimin me ndihmë
ekonomike për familjet në
nevojë, për ndotjen e mje-
disit, për furnizimin me ujë
të pijshëm dhe mungesën e
kanalizimeve të ujërave të
zeza, certifikimin e tokave
bujqësore dhe banesave të
ndërtuara para vitit 1990.
Problematikat e ngritura
në këto takime janë me dh-
jetëra, por nisur nga shpe-
shtësia e ngritjes së
shqetësimit, veçohen gjas-
htë çështje prioritare. Për-
fundimi i procesit të legal-
izimeve në qytet është ng-
ritur si çështje 153 herë.
Fusha e mbetjeve dhe
ndotja që vjen prej saj e
zjarreve që bien në të ësh-
të thënë prej 127 disku-
tantëve. Ndërsa zbatimi i
projektit të sistemimit të
qendrës së qytetit, prish-
jet dhe sistemimi i shpat-
eve në lumin Gjanica dhe
kthimi i tyre në identitet
është ngritur si çështje 125

herë. Po kështu, shtimi i
hapësirave të gjelbra dhe
ndërtimi i një parku të
madh përbri lumit Gjani-
ca ose pyllit të Levanit
është thënë 97 herë. 93
banorë të Fierit kërkojnë
që të përfundojë projekti
i ujësjellës-kanalizimeve
për qytetin; "KFV" ka
bërë 40% të qytetit dhe
pritet të përfundojë pjesa
tjetër. Dhe si çështje e fun-
dit, më e përsëritura gjatë
dëgjesave zë vendin me 74
herë e diskutuar punësi-
mi i të rinjve, bazuar në
aftësitë profesionale të
tyre, duke bërë kështu të
mundur rritjen e cilësisë
së shërbimit në institu-
cionet përkatëse. Urban-
izimi i zonave informale,
regjistrimi i tokave
bujqësore, regjistrimi i
shtëpive të ndërtuara
para viteve '91, por pa e
blerë tokën përsëri, si dhe
ndërtimi ose rikonstruk-
sioni i Shtëpisë së të
Moshuarve Fier, janë disa
nga çështjet që zënë vend
në tabelën përmbledhëse.

Petrit Vasili ka zgje-
dhur disa vargje të

Dritëro Agollit për të
shprehur atë çka ai nd-
jen, si shenjë dëshpërimi
dhe zhgënjimi nga qever-
ia. "Sikur s'jetoj në ven-
din tim", është titulli i
poezisë së poetit që kreu
i Grupit Parlamentar të
LSI-së ka publikuar në
"FB", duke shkruar:
"Dritëroi shkruante këto
vargje të rralla të një filo-
zofie politike. Çdo ditë
provojmë këtë dësh-
përim agollian për shkak
të qeverisjes së shurdhër,
të tharë nga çdo ndjenjë,
përbuzëse dhe që nuk i
dhemb aspak ky vend,
ndërsa Dritëroit kjo
dhimbje për Shqipërinë
nuk iu shërua".

Ministrja e Integrimit,
Klajda Gjosha dek-

laroi dje, se Bashkimi Evro-
pian pret vazhdimin e re-
formës në drejtësi për të
dhënë një vendim për
hapjen e negociatave. "Du-
het theksuar fakti që du-
het parë me kujdes vazh-
dimësia dhe ecuria e refor-
mave që tashmë kanë nisur,
siç është reforma në
drejtësi, procesi i vetingut,
do të duhet që Komisioni
Evropian së bashku me
vendet anëtare të shohin
një vendosmëri në mënyrë
që të japin atë dritën
jeshile, le të themi për çel-
jen e negociatave të Sh-

qipërisë", - tha Gjosha për
"Vizion Plus". Por jo vetëm
ecuria e reformave në Sh-
qipëri, por edhe rritja e fluk-
sit të azilkërkuesve, sipas
Gjoshës, shqetësojnë vendet
anëtare të BE-së. "Çështja e
azilkërkuesve, që tashmë
është bërë shqetësuese për
disa nga vendet anëtare të
Bashkimit Evropian siç ësh-
të edhe Franca për shembull,

pasi kemi pasur edhe një
rritje të numrit të azilkër-
kuesve shqiptarë, gjë që ësh-
të shumë shqetësuese dhe
është përgjegjësi e qeverisë
shqiptare për të marrë të
gjitha masat e duhura për të
ndaluar këtë fluks njerëzish
të cilët duan të largohen nga
Shqipëria për të gjetur veten
e tyre në një vend tjetër", - u
shpreh Gjosha. Ministrja e

Integrimit muaj më parë, ka
thënë se standardet e zgje-
dhjeve të 25 qershorit, do të
jenë kriter për procesin e in-
tegrimit europian. Sot ajo
mendon se tani pas zgje-
dhjeve, rëndësi merr raporti
përfundimtar i OSBE/ODI-
HR-it. "Asnjëherë zgjedhjet
në Shqipëri fatkeqësisht
nuk kanë arritur atë stan-
dard demokratik që duhet

t'u ofrohet qytetarëve ditën
e zgjedhjeve, por edhe gjatë
procesit zgjedhor. Kështu që,
le të shohim se kush do të
jetë edhe raporti përfun-
dimtar i OSBE/ODIHR-it,

mision i cili ka qenë në mon-
itorim gjatë gjithë kësaj pe-
riudhe, por ka pasur kon-
takte mjaft të ngushta edhe
me partitë politike", - tha
Gjosha.

Ministrja e Integrimit: Standardet e 25 qershorit, kriter për procesin

Gjosha: Vetingu, kyç për çeljen e
negociatave, BE do vijimësi

“Dëshpërim
agollian për

shkak të
qeverisjes

së shurdhër”

NDOTJET
Fusha e mbetjeve
dhe ndotja që vjen
prej saj e zjarreve që
bien në të është
thënë prej 127
diskutantëve.
Ndërsa zbatimi i
projektit të
sistemimit të
qendrës së qytetit,
prishjet dhe
sistemimi i shpateve
në lumin Gjanica
dhe kthimi i tyre në
identitet është
ngritur si çështje
125 herë.

shpateve në lumin Gjanica dhe kthimi i tyre në
identitet.
11. Qendër për moshën e tretë.
12. Ngritja e një qendre strehimi për fëmijët
dhe gratë e dhunuara.
13. Siguria ushqimore. Nuk ka siguri për
produktet bujqësore, nuk ka kontrolle nga
AKU-ja, duhet të jetë më efektive.
14. Shtimi i hapësirave të gjelbra dhe
ndërtimi i një parku të madh përbri lumit
Gjanica ose pyllit të Levanit.
15. Përfundimi i projektit të Pallatit të Sportit.

16. Zbatimi i projektit të rikonstruksionit të
teatrit të qytetit.
17. Qenia efiçente e inspektoratit të mjedisit
për të gjitha çështjet e ndotjes mjedisore dhe
akustike.
18. Fusha e mbetjeve dhe ndotja që vjen
prej saj e zjarreve që bien në të.
19. Urbanizimi i zonave informale.
20. Regjistrimi i tokave bujqësore.
21. Regjistrimi i shtëpive të ndërtuara para
viteve '91, por pa e blerë tokën përsëri.
22. Ndërtimi ose rikonstruksioni i Shtëpisë
së të Moshuarve Fier.
23. Tregtimi i bombolave të gazit pranë
qendrave të banimit.

Darina Tanushi

Ministrja e Integrimit,
Klajda Gjosha
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Aleksandër Gjoka, Elton Deda dhe Redon Makashi ndezin skenën

Festë e madhe në qytetin e
serenatave me birra "Korça"
Holandezi: E mrekullueshme, e humba numrin e gotave që kam pirë

Iu sekuestruan 1 gomone dhe 30 bidonë me benzinë

Kontrabanda e mallrave e trafikimi i mjeteve
motorike, arrestohen 3 vlonjatë dhe 1 nga Tirana

Valentina Çarkaj: Të zbardhet ngjarja, kërkoj drejtësi!

E gjeti të mbytur në kanalin e Shtodrit, nëna e
14-vjeçarit: Djalin ma vranë, e gjeta me shenja

SHKURT
I bie karroca
sipër, humb

jetën 5-vjeçari
FIER FIER FIER FIER FIER - Një fëmijë 5 vjeç

ka humbur jetën tragjik-
isht pasditen e djeshme në
fshatin Çerven të Fierit,
pasi është zënë poshtë nga
një karrocë kuajsh. Sipas
policisë, i mituri, Xh.T.,
kishte shkuar te gjyshërit
tij (prindërit e mamasë)
dhe ka qenë duke luajtur
në oborrin e shtëpisë kur
është varur te një karrocë
kuajsh. Mësohet se karro-
ca është mënjanuar dhe
për pasojë e ka zënë posh-
të 5-vjeçarin. Ai është
dërguar menjëherë në
spitalin e Fierit, por për
fat të keq nuk ka mundur
të mbijetojë.

Kërcënoi gruan
me armë, prangoset

67-vjeçari
SHKSHKSHKSHKSHKODËR ODËR ODËR ODËR ODËR - Policia e

Shkodrës ka prangosur
një 67-vjeçar, pasi ka
kanosur me fjalë bash-
këshorten e tij, e cila ish-
te me urdhër mbrojtje.
Shefqet Muça është de-
noncuar nga bash-
këshortja e tij, T.M., 62
vjeçe, e cila ka thënë "Po
më vret burri!". Men-
jëherë pas kallëzimit,
blutë kanë shkuar në
banesë ku gjatë kontrollit
kanë gjetur një automatik
model 56 me 3 krehra dhe
300 fishekë. Materialet iu
referuan Prokurorisë së
Rrethit Gjyqësor Sh-
kodër për veprat penale
"Kanosja" dhe "Prodhimi
dhe mbajtja pa leje e
arme?ve luftarake dhe e
municionit".

LEZHË LEZHË LEZHË LEZHË LEZHË - Kontrabanda e
mallrave dhe trafikimi i
mjeteve motorike ka çuar
në pranga 4 persona.
Burime zyrtare nga policia
e Lezhës dje bënë me dije
se gjatë kontrolleve për
parandalimin dhe goditjen
e veprimtarisë kriminale
në fushën e trafiqeve të
paligjshme janë sekuestru-
ar: një gomone, 30 bidonë
me benzinë dhe 1 makinë
"Alfa Romeo". Aksioni u zh-
villua në vendin e quajtur
"Skalierat Veriore" në
Shëngjin. Menjëherë është
ndërhyrë nga efektivet e
policisë që kanë bërë
bllokimin dhe sekuestrimin
e gomones, automjetit "Alfa
Romeo", si dhe 30 bidonë të
mbushur me lëndë djegëse
benzinë (2 bidonë ishin në
gomone, 12 bidonë ishin në
automjet si dhe 16 bidonë
ishin në tokë mes gomones
dhe mjetit). Blutë kapën në
flagrancë Eltion Isufajn 29

vjeç, banues në Vlorë për ve-
prën penale: "Kontrabandë
me mallra që paguhet akcizë"
dhe "Trafikim i mjeteve motor-
ike"; Nertil Shehu 26 vjeç, ban-
ues në Vlorë, për veprat pe-
nale: "Trafikim i mjeteve mo-
torike", "Kontrabandë me
mallra që paguhet akcizë",
"Kalim i paligjshëm i kufirit"
dhe "Falsifikim monedhash",
pasi iu gjetën 100 dollarë të
dyshuara false. Gjithashtu, u
arrestuan shtetasit: Eduart
Musia, 30 vjeç, banues në

Vlorë, për veprat penale
"Trafikim i mjeteve motor-
ike", "Kontrabandë me
mallra që paguhet akcizë",
Kalim i paligjshëm i kufir-
it" si dhe Arbër Bregu 27
vjeç, banues në Tiranë, për
veprën penale "Kontra-
bandë me mallra që paguhet
akcizë". Po nga hetimet e
kryera, dyshohet se gomo-
nia është trafikuar nga Ital-
ia për në Shqipëri nga Nertil
Shehu, Eduart Musia dhe
Eltion Isufaj.                 ag.li.                ag.li.                ag.li.                ag.li.                ag.li.

SHKSHKSHKSHKSHKODËR ODËR ODËR ODËR ODËR - Vdekja e
14-vjeçarit, Çarkaj, vijon
ende të jetë një dilemë e
madhe për familjen e tij.
Kanë kaluar 12 ditë nga
vdekja e minorenit, tru-
pi i pajetë i të cilit u gjet
në kanalin e Shtodrit, fs-
hati Hot i Ri, por ende
edhe sot familja e tij nuk
ka përgjigjen zyrtare të
akt-ekspertizës mbi sh-
kaqet e vdekjes. Nëna e
tij, Jetmira Çarkaj hedh
dyshime të forta se djalin
ia kanë ekzekutuar, e më
pas e kanë hedhur në
kanal, duke shtuar se në
vendin ku u gjet i mi-
turi, familja kishte
kërkuar disa herë prej
momentit të humbjes së
tij.  Dyshimet ia për-
forcojnë edhe më shume
shenjat që ajo thotë se
djali ka pasur në qafë
dhe pjesën e kokës. "Ka
pasur shenja në qafë, në
kohë. Gjuhën e

mbledhur dyfish. Një ditë
më parë kam qenë aty, kam
parë disa herë dhe djali nuk
ka qenë aty", - ka thënë Jet-
mira Çarkaj. Ajo është e
vendosur t'i shkojë deri në
fund çështjes, edhe pse ka
mësuar se policia e ka mby-
llur si dosje. Çarkaj kërkon
ndihmën e drejtësisë për të
zbardhur të vërtetën. Një
natë përpara gjetjes së
trupit të të birit, ajo tregon
se ka pasur edhe një tele-
fonatë anonime, për të

cilën ka bërë denoncim
në polici. "Nuk më kanë
dhënë asnjë përgjigje,
vetëm kam mësuar se ësh-
të mbyllur çështja. Unë
dua drejtësi", - ka vijuar
ajo. Ndërkohë, policia Sh-
kodrës e pyetur nga "Ora
News" mbi këtë ngjarje i
mbetet versionit të parë,
se 14-vjecari ka ndërruar
jetë si pasojë e mbytjes
në kanal dhe në trupin e
tij nuk janë konstatuar
shenja dhune.

Gomonia e sekuestruar në Shëngjin Jetmira Çarkaj dhe djali i saj 14-vjeçar

KORÇËKORÇËKORÇËKORÇËKORÇË

Festa e Birrës në Korçë,
tashmë e afirmuar si
festa më e madhe në

Shqipëri, ka përfunduar
mbrëmjen e djeshme  duke
ulur siparin deri në vitin e
ardhshëm. Me mijëra tur-
istë vendës dhe të huaj u
janë drejtuar stendave të bir-
rës së parë shqiptare, duke
shijuar litra pafund të birrës
"Korça". Me një cilësi të per-
feksionuar dhe origjinale,
birra "Korça" ka mundur sër-
ish të korrë sukses dhe të
jetë dominuese në festë. Sho-
qëruar me shijen e jashtëza-
konshme të saj nuk kanë
munguar edhe serenatat ko-
rçare të kënduara këtë herë
nga vetë pjesëmarrësit, duke
shtuar edhe më tej ndjesinë
e festës, ndërsa muzika dhe
'show' e kanë bërë mbrëmjen
të zjarrtë. Nata e pestë e fes-
tës kulmoi me performancën
në shesh të "Tre muskëti-
erëve", Aleksandër Gjoka,
Elton Deda dhe Redon
Makashi. Ndezën skenën
edhe këngëtarë të tjerë si
Renis Gjoka e Urband Band
dhe serenatat e njohura nga
Vasillaq Niço. Në 5 net të
zjarrta të kësaj feste edhe
tavolinat janë shndërruar në
pista kërcimi, ku qytetarët
të përfshirë nga atmosfera
kanë kërcyer të shfrenuar.
Kjo festë nuk ka njohur
moshë, por as vend. Ajo i
kapërceu kufijtë e njohjes
falë shijes së birra "Korça".
Festa e ktheu Korçën në des-
tinacion turistik përgjatë 5
netëve, ku edhe hotelet e
lokalet e qytetit gëlonin nga

Lediona Xheladinaj

gjallëria. Festa më e madhe
verore në Shqipëri ka sjellë
vizitorë jo vetëm nga vendi,
por edhe nga jashtë tij, të
cilët e kanë vlerësuar atë
dhe e kanë krahasuar me
koncertet e festat madhësh-
tore që organizohen në
vende të ndryshme të botës.
Para stendave të birra "Ko-
rça" pjesëmarrësit kanë qën-
druar në pritje, ku më së
shumti shiheshin duke kry-
er një gjest miqësor, për t'i
ofruar njëri-tjetrit një gotë
birrë. Deri në orët e para të
mëngjesit mijëra gota birre
të konsumuara kanë qenë
panorama dominuese  festës,
e cila pavarësisht gjithçkaje,
mbetet një festë që dëshmon

qytetari dhe kulturë.
Maarten van Broekhoven,
Entela Qafezezi nga Holanda
ishin prezentë në këtë festë
dhe për "Gazeta Shqiptare"
shprehen:

Si po ju duket festa?Si po ju duket festa?Si po ju duket festa?Si po ju duket festa?Si po ju duket festa?
Është një festë që nuk ma

priste mendja se mund ta gje-
ja në Shqipëri dhe që do të
kishte një atmosferë vërtet
interesante. Të bën të
kërcesh dhe të pish pafund,
edhe pse duhet t'i rezistosh
tundimit. Unë kam ardhur
enkas nga Holanda për të.

Si keni mësuar për këtëSi keni mësuar për këtëSi keni mësuar për këtëSi keni mësuar për këtëSi keni mësuar për këtë
festë?festë?festë?festë?festë?

Unë kam bashkëshorten
time, por edhe disa miq sh-
qiptarë, me të cilët shpesh

mblidhemi së bashku dhe
kalojmë kohën. I kam dëg-
juar shpesh të flasin për këtë
festë dhe të presin me pa-
durim që ajo të vijë, ndaj i
kërkova që të më marrin dhe
mua, sigurisht pasi kisha
parë fotot e viteve të tjera, të
cilat më intriguan shumë. I
hipa avionit dhe ja ku jam.

Çfarë po pini?Çfarë po pini?Çfarë po pini?Çfarë po pini?Çfarë po pini?
Birra "Korça". Pashë që të

gjithë njerëzit shkonin tek
stendat e saj dhe unë shkova
ta provoj. E kam humbur

numrin e gotave që kam kon-
sumuar deri tani, por mund
ta them me siguri që do të
qëndroj deri në fund të
mbrëmjes dhe do pi edhe
shumë të tjera. Më pëlqeu
vërtet si birrë. Unë jam njo-
hës i birrës, pasi më pëlqen ta
konsumoj dhe kjo që po pi ësh-
të një birrë me shumë cilësi.
Ndër më të mirat që kam pro-
vuar do thosha, mund të pish
sa të duash dhe të jesh ende
në formë, nuk të deh dhe
mund ta shijosh çdo festë.

Nata e pestë e festës së birrës "Korça"
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I gjenden armë e drogë në makinë, përfundon
në pranga djali i skafistit të Klement Balilit

Sekretarja e Përgjithshme e Drejtësisë i përgjigjet ministrit Bardhi: S'njeh ligjin

"Kontrata për byzylykët elektronikë
u zbatua në përputhje me ligjin"

Juliana Hoxha: Akuzat për shkelje ndaj meje, flluskë sapuni

SARANDË SARANDË SARANDË SARANDË SARANDË - Policia e Sa-
randës ka arrestuar një 28-
vjeçar, i cili akuzohet për
veprat penale: "Prodhim dhe
mbajtje pa leje e armëve
luftarake dhe e municionit"
dhe "Prodhim dhe shitje e
narkotikëve". Në pranga ka
rënë djali i Petro Dalanajt,
skafistit që në maj të një viti
më parë u kap me ngarkesën

prej afro 700 kg drogë në
Zakyntho, e cila u bë shkak
për zbulimin e grupit krimi-
nal ku merrte pjesë edhe
Klement Balili, i njohur si
"Eskobari i Ballkanit". Oper-
acioni për kapjen e Ylli
Dalanajt u zhvillua pasditen
e djeshme, në lagjen nr.1 të
Sarandës. Policia ka ndë-
rhyrë teksa 28-vjeçari ndod-

hej në mjetin e tij, të parkuar
buzë rrugës. Agjentët e kanë
shtrirë në tokë të dyshuarin,
duke i vendosur prangat, e
më pas kanë ushtruar kon-
troll në makinë. Mësohet se
gjatë kontrollit janë gjetur
dhe sekuestruar në cilësinë
e provës materiale një pisto-
letë tip "TT", me një krehër
me 5 fishekë të kalibrit 7.62

mm, dhe një sasi prej 3.5 gr
lëndë narkotike e llojit
kanabis sativa. Policia nuk
dyshon se 28-vjeçari po për-
gatitej për ndonjë krim, por
e mbante armën për arsye
ende të paqarta. Ndërkohë,
sa i përket drogës, Ylli
Dalanaj është shprehur
para grupit hetimor se e
kishte për përdorim vetjak.
Materialet në ngarkim të tij
iu kaluan për hetime të
mëtejshme prokurorisë së
Sarandës.                   ar                  ar                  ar                  ar                  ar.su..su..su..su..su.

TIRANËTIRANËTIRANËTIRANËTIRANË

Një ditë pas publikimit të lajmit se minis
tri teknik i Drejtësisë, Gazment Bardhi i
ka kërkuar Departamentit të Adminis-

tratës Publike shkarkimin nga detyra të Sekre-
tarit të Përgjithshëm të Ministrisë së Drejtësisë,
si person përgjegjës për skandalin e byzylykëve
elektronikë, si dhe se do të paraqesë kallëzim
penal në prokurori për shpërdorim detyre, ka
reaguar Juliana Hoxha. Kjo e fundit ka deklaru-
ar se akuzat e kreut të Drejtësisë nuk janë gjë
tjetër veçse një flluskë sapuni. Sekretarja e
Përgjithshme e MD-së u shpreh se kreu i këtij
institucioni, Gazment Bardhi nuk njeh ligjin
dhe se kontrata u zbatua.
DEKLARATA E JULIANA HOXHËS

Në cilësinë e Sekretarit të Përgjithshëm të
Ministrisë së Drejtësisë, e ndiej për detyrim lig-
jor dhe institucional, të sqaroj në lidhje me disa
deklarata mediatike të dala nga ministri i
Drejtësisë, nëpërmjet të cilave është njoftuar
media për zbulim të "një shkeljeje të rëndë" apo,
më keq akoma, "të një skandali kontrate" dhe,
për më tepër, aludohej se Sekretari i Përgjiths-
hëm i Ministrisë së Drejtësisë kishte tenderuar
në shifra disa herë më të larta disa procedura
prokurimi, kjo sipas këtyre deklarimeve për-
bënin shkelje shumë të rënda, ku akoma më tej
sipas aludimeve aty, hidheshin dyshime në hava
për gjoja afera të mëdha korruptive.

Ky "zbulim", nuk është gjë tjetër veçse një fl-
luskë sapuni, e ardhur, për fat të keq, për shkak
të mosnjohjes së legjislacionit të prokurimit pub-
lik dhe ligjit të posaçëm që rregullon prokurimin
publik në Republikën e Shqipërisë.

Madje, Ministri është gjetur aq ngushtë, saqë,
nga dosjet e kontrolluara dhe rikontrolluara,
përsëri u gjet për t'u quajtur "skandal i rëndë" një
dosje prokurimi, së cilës i ka dhënë përgjigje lig-
jore edhe Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë,
në kallëzimin penal të para disa ditëve të vetë
ministrit të Drejtësisë, z. Bardhi, ku ndër të tjera
qartësisht shpjegon se: "Procedurat e prokurimit
publik janë realizuar në përputhje me ligjin. Pre-
tendimi nga ana e Ministrit se janë prokuruar
dhe nënshkruar kontrata disa herë më të larta se
fondi i parashikuar buxhetor, është tërësisht i pa-
bazuar në legjislacionin në fuqi. Këto procedura
nuk janë prokuruar për një vit kalendarik, por
për një periudhë 4-vjeçare, në përputhje të plotë
me VKM nr. 710/2013 dhe VKM nr. 703/2014, dhe
rrjedhimisht fondi do të prokurohet jo sa është
parashikimi buxhetor 1-vjeçar, por vlera totale e
4 viteve në përputhje me afatin e kontratave".

Vazhdojmë më tej me "zbulimet" e radhës për
"shkeljet" e mëdha në Ministrinë e Drejtësisë
lidhur me procedurën e prokurimit të realizuar
nga ky institucion me objekt "Përmirësimi i
sistemit të mbikëqyrjes elektronike" si dhe
mënyrën e zbatimit të kësaj kontrate. Edhe për
këtë procedurë është shprehur organi hetimor
si më sipër ju shpjegova.

Me gjithë sa më sipër, ndjej detyrimin ligjor
dhe institucional të përcjell disa informacione
dhe shpjegime teknike publikisht, që në fakt,
në mos Ministri, stafi i tij teknik, duhej ta kish-
te informuar, me qëllim parandalimin e spekuli-
meve mediatike, të cilat sigurisht do kenë kos-
to mbi të në një të ardhme të afërt. Ajo që vlen
të theksohet në këto momente është prezantimi
i këtij institucioni të rëndësishëm jo seriozisht
në sytë e publikut të gjerë dhe pafundësisht qe-
sharak në sytë e atyre që e njohin paksa tekni-
kisht dhe ligjërisht situatën.

Procedura "Përmirësimi i mbikëqyrjes elek-

tronike në fushën penale" në objektin e saj përf-
shin zhvillimin dhe implementimin e një sistemi
me pajisje të reja për mbikëqyrjen elektronike,
realizimin e shërbimit të mirëmbajtjes së këtij
sistemi për një periudhë 4-vjeçare, trajnim stafi
dhe blerje të pajisjeve byzylykë 300 copë. Në për-
puthje me nevojat e veta dhe sipas planit vjetor të
investimeve, Ministria e Drejtësisë nëpërmjet
Drejtorisë së Teknologjisë dhe Informacionit ka
paraqitur projektin në AKSHI (organi i speciali-
zuar për miratimin e projekteve informatike dhe
çngurtësimit të fondeve buxhetore).

Pas miratimit të projektit, është vijuar nga ana
e autoritetit kontraktor me ngritjen e grupit të
punës për përllogaritjen e fondit-limit, njësinë e
prokurimit dhe përgatitjen e dokumentacionit për
hedhjen dhe publikimin e procedurës në sistemin
elektronik të prokurimeve.

Procedura e përzgjedhur nga autoriteti kon-
traktor është "e hapur", në përputhje të plotë me
legjislacionin e prokurimit publik. Kjo procedurë
i jep mundësinë çdo operatori ekonomik që plotë-
son kushtet tekniko-ligjore për të qenë potencial-
isht fitues i kontratës. Për më tepër, legjislacioni
i prokurimit publik i jep mundësinë çdo opera-
tori ekonomik të kundërshtojë kriteret apo vlerë-
simin e ofertave pranë organit më të lartë në fush-
ën e prokurimit, Komisionit të Prokurimit Pub-
lik, nëse ka pretendime lidhur me procedurën e
vlerësimit apo kriteret e vendosura nga autori-
teti kontraktor në përputhje me objektin e
prokurimit. Pranë autoritetit kontraktor, mbas
vlerësimit të ofertave, nuk ka pasur asnjë ankesë
nga ndonjë operator ekonomik, duke legjitimuar
në heshtje vlerësimin e ofertave në përputhje të
plotë me legjislacionin e prokurimit publik.

Autoriteti kontraktor, nuk u përgjigjet dot py-
etjeve pse nuk kanë paraqitur dokumente opera-
torët ekonomikë të skualifikuar, apo të mund të
vërë në lëvizje ndonjë operator ekonomik për të
qenë pjesë e garës, pasi kjo do të ishte shkelje fla-

grante e ligjit. Autoriteti kontraktor ka detyrimin
t'i krijojë kushte konkurruese, proces transpar-
ent çdo biznesi për të qenë pjesë e kësaj gare, duke
mbikëqyrur procesin në çdo fazë procedurale të
tij sipas afateve ligjore. Detyrë të cilën e ka reali-
zuar me profesionalizëm dhe korrektësi.

Për t'i ardhur në ndihmë Ministrit se çfarë
është procedura e hapur në legjislacionin e
prokurimit publik, po jua shpjegoj shumë shkurt;
është procedura e preferuar në fushën e
prokurimit publik, që siguron transparencën,
konkurrencën dhe mundësinë e pjesëmarrjes së
çdo operatori ekonomik i cili plotëson kushtet
teknike dhe ligjore. Kjo procedurë ka afatin më
të gjatë të publikimit në sistemin elektronik të
prokurimit (23 ditë), kohë e mjaftueshme e për-
caktuar nga ligjvënësi që një kompani serioze
në treg të plotësojë dokumentacionin teknik dhe
ligjor për t'u bërë pjesë e garës.

Lidhur me zbatimin e kontratës, deri në mo-
mentin e ushtrimit të detyrave funksionale të
Sekretarit të Përgjithshëm, çdo kontratë ka qenë
një proces korrekt ekzekutimi ku autoriteti kon-
traktor ka mbrojtur interesat institucionale në
ushtrim të plotë të detyrës.

Çfarë ndodhi pas këtij momenti? Si mund të
quhen të zhdukura pajisje që janë marrë në dorë-
zim nga grupi i monitorimit të kontratës në për-

puthje me ligjin? Dhënia në administrim është re-
alizuar në sajë të procesit të ekzekutimit të kon-
tratës, ku bashkimi i operatorëve ekonomikë ka
nën përgjegjësinë e tij administrimin e sistemit
elektronik të mbikëqyrjes penale, realizimin e
procesit të mirëmbajtjes për një periudhë 4-vjeçare
dhe instalimin e byzylykëve te të dënuarit në bash-
kërendim me Drejtorinë e Shërbimit të Provës.
Pajisjet janë pjesë integrale e kontratës si një e
tërë, dhe për sa kohë që kompania paguhet për
këto shërbime, autoriteti kontraktor ka detyrimin
ta ngarkojë me përgjegjësi, jo ta shmangë nga
përgjegjësia kontraktuesin (kompaninë fituese),
siç ndodhi me procesin e ashtuquajtur hetim ad-
ministrativ nga ana juaj.

Akoma më shumë, legjislacioni i prokurimit
publik ka parashikuar edhe rastet e mosrealiz-
imit të suksesshëm të kontratës, që siç duket nuk
ju ka rënë rasti ta lexoni. Mosrealizimi apo rezer-
vat që mund të ketë autoriteti kontraktor mbi
ekzekutimin e kontratës e detyron atë të zgjidhë
kontratën, duke njoftuar Agjencinë e Prokurimit
Publik për aplikimin e penaliteteve përkatëse, ku
operatori ekonomik potencialisht përjashtohej
nga procedurat e prokurimit publik 1-3 vjet, dhe
nëse konstatohej nga ana e organit të specializuar
në fushën e prokurimeve se kishte elementë të kar-
akterit penal, ia përcjell dosjen organit hetimor
(meqë zellin e paraqitjes së shkresave dhe aludi-
meve pranë organit hetimor e ka pasur vazhdi-
misht Ministri, mund t'ia paraqiste edhe person-
alisht nëse do të ishin kushtet). Pse u drejtohet
Ministri mediave për të publikuar korresponden-
cat e tij kur mund t'u drejtohet institucioneve ko-
mpetente që parashikon ligji, pa qenë e nevojshme
të bëhet publik çdo akt që del nga institucioni?!
Madje duket sikur më parë del në media një vep-
rim dhe më pas zyrtarizohet, apo për të justifikuar
lajmin dërgohet një shkresë me argument emo-
cional joligjor. Për çfarë kallëzimesh penale flet
z. Ministër duke ripërsëritur vetveten? Kapitali
profesional apo politik/teknik nuk krijohet duke
manipuluar në mënyrë emocionale proceset e re-
alizuara në përputhje me ligjin.

Çdo tentativë për manipulim dhe shpifje aty
ku respektohet me përpikëri ligji dhe institucio-
ni, nuk i shërben mbarëvajtjes dhe efikasitetit të
punës në një institucion të një rëndësie të lartë siç
është Ministria e Drejtësisë. Ky institucion duhet
të jetës shembull i mirëfunksionimit, respektimit
të ligjeve dhe funksionimit institucional, integri-
tetit të lartë profesional në të gjitha nivelet. Mbe-
tem e palëkundur dhe më shumë e vendosur, pa
dyshim, nën frymën e bashkëpunimit dhe respek-
tit reciprok, dhe mbi të gjitha në respektimin strikt
të kuadrit ligjor dhe funksionimit institucional,
të ushtroj detyrën time me përkushtim dhe profe-
sionalizëm, në çdo kohë, dhe për çdo rast.

URDHRI I MINISTRIT
Në përfundim të hetimit administrativ,
ministri i Drejtësisë, Gazment Bardhi ka
kërkuar shkarkimin nga detyra të
sekretares së institucionit, Juliana
Hoxha, duke e akuzuar si personin
përgjegjës për situatën, ndërsa do të
paraqesë kallëzim penal në prokurori
për shpërdorim detyre. Gjithashtu,
ministri ka urdhëruar edhe shkarkimin
nga detyra të Drejtorit të Përgjithshëm
të Shërbimit të Provës, Ilir Qafa.

Sekretarja e Përgjithshme
e MD-së, Juliana Hoxha Ministri i Drejtësisë, Gazment Bardhi

Pistoleta që iu sekuestrua 28-vjeçarit
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Drama, ja rrëfimi i 42-vjeçares me origjinë nga Mirdita, dhënë për "GSH" në janar të 2014-ës

Burri dhe djali i qethën flokët me brisk,
nëna e 2 fëmijëve përfiton azil në Gjermani
Vojsava Arapi fali të birin, e mori me vete në emigracion

Gjobë 100 mijë euro
46-vjeçarit, kapen
2 të rinjtë teksa
po prisnin paratë
VLORËVLORËVLORËVLORËVLORË - Dy të rinj nga

Vlora kanë përfunduar
në pranga, pasi kanë
kërcënuar me jetë një 46-
vjeçar, në rast se nuk do
u jepte shumën prej 100
mijë eurosh. Bëhet fjalë
për 28-vjeçarin Endri Be-
qiraj dhe 25-vjeçarin Julo
Rrokaj, të cilët akuzohen
për veprën penale: "Sh-
trëngim me anë të
kanosjes ose dhunës për
dhënien e pasurisë, kryer
në bashkëpunim". Ata u
kapën teksa po prisnin të
merr nin shumën e
parave të kërkuara. Mëso-
het se specialistët e Sek-
sionit të Krimeve Ndaj
Personit në Drejtorinë
Vendore të Policisë Vlorë,
duke përdorur metodat
speciale të hetimit si dhe
në bazë të informacion-
eve të siguruara në rrugë
operative, prangosën dy
ditë më parë dy të rinjtë
në fshatin Qishbardhë.
Burime zyrtare nga poli-
cia e qytetit bregdetar
bënë me dije se të dy këta
shtetas prej disa muajsh
kanë kërcënuar me anë
të telefonit, shtetasin
Sh.S., 46 vjeç, banues në
Vlorë, që t'u jepte një sasi
vlerash monetare prej
100.000 eurosh. Po të
njëjtat burime sqaruan
se ditët e fundit Endri
Beqiraj dhe Julo Rrokaj e
kanë kërcënuar edhe me
jetë në rast se nuk do t'ua
jepte shumën e kërkuar.
Konflikti mes 28-vjeçarit
Beqiraj dhe shtetasit të
kërcënuar SH.S., sipas
policia ka qenë për mo-
tive të dobëta. Materialet
në ngarkim të autorëve të
ngjarjes iu referuan
Prokurorisë së Rrethit
Gjyqësor Vlorë për he-
time të mëtejshme. Pritet
që gjykata të vendosë
masën e sigurisë në
ngarkim të tyre.

DURRËSDURRËSDURRËSDURRËSDURRËS

Më 7 janar të vitit
2014, një ngjarje e
ndodhur në zonën

e ish-Kënetës në Durrës
tronditi mbarë opinionin
publik. Një 39-vjeçare me
origjinë nga Mirdita, dek-
laroi se bashkëshorti i saj,
Gjergj Arapi, në atë kohë 44
vjeç, dhe djali i saj 17-vjeçar
Pjetër Arapi tentuan ta
vrisnin, ndërsa i qethën
flokët me brisk rroje. Bëhet
fjalë për Vojsava Arapin,
nënë e dy djemve, e cila je-
tonte në një banesë me qira
e ndërsa punonte në një
rrobaqepësi të kësaj zone.
Pas denoncimit në polici,
bashkëshorti i saj përfundoi
në burg. Gjithashtu, për-
fundoi në burgun e të mi-
turve edhe djali i saj ado-
leshent. Pas një kohe të sh-
kurtër, 17-vjeçari doli nga
burgu pas faljes që i kërkoi
nënës së tij për prerjen e
flokëve. Pas kësaj ngjarjeje,
disa deputete të asaj kohe,
por edhe shoqatat e grave
dhe pushteti lokal, i prem-
tuan shumë nënës së dy
fëmijëve, por në fakt askush
nuk bëri asgjë për të. E zh-
gënjyer, Vojsava Arapi, e
cila me pagën e saj qeshar-
ake ushqente burrin dhe
fëmijët si dhe paguante
qiranë e shtëpisë, ashtu si
shumë shqiptarë të tjerë u
detyrua të ikte nga Sh-
qipëria me shpresën për një
jetë më të mirë. Aktualisht,
42-vjeçarja (është divorcuar
nga ish-burri i saj i dhun-
shëm) ndodhet në Gjer-
mani. Ajo është nga të pak-
tët emigrantë që kanë për-
fituar azil në Gjermani. Së
bashku me dy djemtë,
Vojsava Arapi iu drejtua
shtetit gjerman duke
kërkuar azil, dhe tashmë
jeton atje. Lajmi bëhet me
dije për "Gazeta Shqiptare"
nga avokati i saj në Durrës,
Aleksandër Ndrejaj.

Ndërkaq, "GSH" rikthen
në kohë ngjarjen e rëndë të
ndodhur në janar të vitit
2014 si dhe intervistën e
dhënë në atë kohë nga
Vojsava Arapi.
INTERVISTA

"Bashkëshorti dhe djali
im 17-vjeçar donin të më
vrisnin. Zoti u mbajti dorën
që të mos më hiqnin qafe,
pasi unë jam besimtare. 'Ta
therim' thoshte djali, 'ta
therim' thoshte edhe burri.
Unë qaja pa zë. Tani kam
shumë frikë. Po dolën nga
burgu, ata do të më vrasin".
Kështu ka deklaruar Vojsa-
va Arapi, e cila u rrah bar-
barisht nga burri i saj 45-
vjeçar, Gjergji Arapi dhe i
biri 17-vjeçar, Pjetër Arapi.

Klodiana Haxhiaj

RRËFIMI
"Bashkëshorti dhe djali im 17-vjeçar donin të më
vrisnin. Zoti u mbajti dorën që të mos më hiqnin
qafe, pasi unë jam besimtare. 'Ta therim' thoshte
djali, 'ta therim' thoshte edhe burri. Unë qaja pa
zë. Tani kam shumë frikë. Po dolën nga burgu,
ata do të më vrasin", ka deklaruar Vojsava Arapi,
e cila u rrah barbarisht nga burri i saj 45-vjeçar,
Gjergji Arapi dhe i biri 17-vjeçar, Pjetër Arapi.

Në një intervistë për "Gaze-
ta Shqiptare", 39-vjeçarja me
origjinë nga Mirdita dhe ban-
uese në Shkozet të Durrësit
tregoi me detaje sesi dy
njerëzit më të afërt të saj e
turpëruan, duke i prerë
flokët me makinë rroje. Ajo
u bëri apel dy autorëve të
krimit që më në fund ta lënë
të qetë.

VVVVVojsaojsaojsaojsaojsavvvvva, djali dhe ba, djali dhe ba, djali dhe ba, djali dhe ba, djali dhe burururururririririri
të kanë akuzuar se ke sh-të kanë akuzuar se ke sh-të kanë akuzuar se ke sh-të kanë akuzuar se ke sh-të kanë akuzuar se ke sh-
kuar me vkuar me vkuar me vkuar me vkuar me vonesë në shtëpi,onesë në shtëpi,onesë në shtëpi,onesë në shtëpi,onesë në shtëpi,
ndaj dhe të prenë flokët. Sindaj dhe të prenë flokët. Sindaj dhe të prenë flokët. Sindaj dhe të prenë flokët. Sindaj dhe të prenë flokët. Si
është e vërteta?është e vërteta?është e vërteta?është e vërteta?është e vërteta?

E vërteta është që unë në
shtëpi kam shkuar shpejt.
Sapo ka mbaruar mesha. Të
dielën dola për punë si çdo

ditë në 6:30 të mëngjesit. 30
minuta është rruga.
Meqenëse kishim punë deri
në orën 10:00, pronarja më
dha leje të ikja në orën 9:00,
pasi shkoj çdo të diel në
meshë. Mesha mbaroi në
orën 11:15, dhe në 11:45 isha
në shtëpi. Po bëja punët de-
risa erdhi burri nga ora
13:00. Atë ditë e kishte mar-
rë një familje këtu në
Kënetë për të hapur gropa,
për të vënë shtylla betoni
për rrushin. Nga ora 1:30 më
mori dhe mua. Punuam të dy,
hapëm gropa.

KKKKKur nisi sherur nisi sherur nisi sherur nisi sherur nisi sherri?ri?ri?ri?ri?
Kur mbërritëm në shtëpi,

ai nisi sherrin. Më thoshte

që, pse kisha ikur më shpejt
nga puna. Me kë burrë kisha
qenë. Unë i thashë 'shko e
verifikoje te pronarja dhe në
punë, ku kam qenë e me kë
kam qenë'. Ai më shante
pambarimisht, më qëlloi me
shuplakë. Pak më vonë erdhi
edhe djali. U bënë të dy. Filli-
misht djali më kërkoi llogari,
më tha 'më trego me kë bur-
rë ishe'. Më qëlloi me një
ristelë në kokë.

Po më pas?Po më pas?Po më pas?Po më pas?Po më pas?
Burri mori thikën që të

më therte. Të dy thoshin: 'Ta
vrasim, ta therim!'. Djali i
vogël qante me të madhe dhe
u lutej: 'Mos e vrisni mamin'.
Djali i madh më qëlloi, edhe
burri më qëlloi. Më pas u
shkrepi ideja të më prisnin
flokët. Ne nuk kemi gërshërë
në shtëpi. Burri mori mak-
inën e rrojës dhe më prenë
flokët.

Çfarë bëre ti?Çfarë bëre ti?Çfarë bëre ti?Çfarë bëre ti?Çfarë bëre ti?
Qaja pa zë. Isha e tmerru-

ar. Në një moment u thashë:
'Unë po ju ushqej dhe ju më
vrisni?'. Ata më urdhëruan

të mblidhja flokët në një
qese dhe t'i hidhja jashtë.
Sapo dola në rrugë, vrapova
për në polici. Burri dhe djali
i madh, sa e kishin marrë
vesh se i kisha denoncuar,
thyen televizorin copë-copë
nga inati.

A ju kishin dhunuar mëA ju kishin dhunuar mëA ju kishin dhunuar mëA ju kishin dhunuar mëA ju kishin dhunuar më
parë?parë?parë?parë?parë?

Po, shumë herë. Edhe
burri, edhe djali kanë ngri-
tur dorë ndaj meje. Burri ish-
te shumë xheloz për mua.
Unë i mbaja me bukë, madje
u blija dhe duhan, ndërsa
Gjergji e djali më pyesnin se
cili burrë m'i kishte dhënë
lekët. Ndërkohë, unë nuk
kisha lekë as të blija të
brendshme për vete.

Punonte bashkëshortiPunonte bashkëshortiPunonte bashkëshortiPunonte bashkëshortiPunonte bashkëshorti
juaj?juaj?juaj?juaj?juaj?

Jo, ishte pa punë.
Pas ngjarjes, djali juajPas ngjarjes, djali juajPas ngjarjes, djali juajPas ngjarjes, djali juajPas ngjarjes, djali juaj

është shprehur i penduarështë shprehur i penduarështë shprehur i penduarështë shprehur i penduarështë shprehur i penduar
në polici. Do ta falni?në polici. Do ta falni?në polici. Do ta falni?në polici. Do ta falni?në polici. Do ta falni?

Nuk fal as atë, as burrin,
pasi më turpëruan. Kam
shumë frikë se kur të dalin,
do të më vrasin. Tani unë
kam vetëm një djalë.

Ju jeni besimtare?Ju jeni besimtare?Ju jeni besimtare?Ju jeni besimtare?Ju jeni besimtare?
Po; Kisha më ka ndih-

muar jo vetëm shpirtërisht,
por edhe materialisht. Vetëm
Zoti më ka shpëtuar nga
kthetrat e tyre!

VVVVVojsaojsaojsaojsaojsavvvvva, kur jeni mara, kur jeni mara, kur jeni mara, kur jeni mara, kur jeni martu-tu-tu-tu-tu-
ar dhe ku keni jetuar?ar dhe ku keni jetuar?ar dhe ku keni jetuar?ar dhe ku keni jetuar?ar dhe ku keni jetuar?

Jam martuar 20 vjet më
parë me shkuesi. Për 15 vjet
kam jetuar në fshatin Sarri
të Mirditës. 5 vjetët e fundit
kemi jetuar në Laç, Lezhë e
Durrës me qira. Burri ka
qenë i papunë, unë kam
punuar.

Cili është apeli juaj?Cili është apeli juaj?Cili është apeli juaj?Cili është apeli juaj?Cili është apeli juaj?
Dua që bashkëshorti dhe

djali të më lënë të jetoj me
djalin e vogël dhe të mos më
vrasin. E di se po dolën nga
burgu, nuk do të më lënë të
gjallë.

Vojsava Arapi që u dhunua nga bashkëshorti Shtëpia ku banonte Vosjava Arapi

Vojsava Arapi me deputetet pas ngjarjes së ndodhur në vitin 2014
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Ashtu siç kemi parë edhe në
disa prej kapitujve
paraardhës të këtij libri,

nga fillimi i viteve '80-të dhe në
vazhdim, në adresë të shkrimtarit
të njohur shqiptar, Ismail Kadare,
rezulton të kenë ardhur një numër
i madh ftesash nga vende të ndry-
shme të botës, ku vendin kryesor
e zinin ato nga Franca, në të cilat
Kadare ftohej të merrte pjesë në
festa, përvjetorë, takime, simpozi-
ume, promovime, panaire librash
e tjera evente kulturore dhe artis-
tike. Por, ndryshe nga kjo mori ft-
esash, aty nga fillimi i qershorit të
vitit 1985, në adresë të tij ka
ardhur një ftesë e veçantë, apo më
saktë "një propozim për një ftesë",
nga ana e Frederik Miteran, (nip i
Presidentit francez, Francois Mit-
erand), gazetar dhe drejtues i njo-
hur i emisionit të filmave "Etotiles
et Totiles", në kanalin e parë të
televizionit francez. Kjo gjë bëhet
e ditur nëpërmjet një telegrami
shifër "Tepër sekret" të ambasa-
dorit shqiptar të asaj kohe në Par-
is, (Maxhun Peka), dërguar në
adresë të eprorëve të tij në Minis-
trinë e Punëve të Jashtme në Ti-
ranë. Sipas dokumentit me tele-
gramin në fjalë, ambasadori Peka
rezulton që të ketë pasur për një
darkë pune, (ku ka asistuar dhe
vartësi i tij, Thoma Haxhi) zotin
Frederik Miteran dhe kolegun e
tij, Patric Jaudi, ku ndër të tjera
ata i kanë shprehur dëshirën që
presidenti Miteran ka dëshirë që
të presë në një takim, shkrimtarin
e njohur shqiptar, Ismail Kadare.
Për të cilin ata janë shprehur me
superlativë, duke thënë mes të
tjerash se: "Kadare pa asnjë dy-
shim është një nga shkrimtarët më
të mëdhenj të sotëm". Po kështu,
ata i kanë bërë të ditur ambasa-
dorit shqiptar dhe kolegut të tij se
të gjitha romanet e Kadaresë ndod-
hen në zyrën e këshilltarit kultur-
or të presidentit Miteran, Erik Ar-
nalt, i cili njihej si një nga adhu-
ruesit më të mëdhenj të shkrim-
tarit shqiptar, Ismail Kadaresë në
Francë. Thamë pak më sipër se kjo
ftesë ishte e veçantë, pasi ndryshe
nga herët e tjera, ftesa apo më sak-

KOMUNIZMI
SHKRIMTARET



EKSKLUZIVE/ Publikohet telegrami shifër "Tepër sekret" i vitit 1985, ku ambasadori shqiptar në Paris, Maxhun Peka, informon eprorët e tij
në Ministrinë e Jashtme në Tiranë, lidhur me dëshirën e shprehur nga presidenti Francois Mitterrand, për të takuar shkrimtarin e njohur shqiptar

Letra për Ramizin: Presidenti Miterand ka
dëshirë të takojë shkrimtarin Ismail Kadare
Ambasadori Peka: Frederik Miteran vlerësonte shumë veprat e Kadaresë,

i cili është pa kundërshtim një nga shkrimtarët më të mëdhenj të sotëm
Dashnor Kaloçi

të propozimi, (që bëhej gjysmë zyr-
tarisht në adresë të Kadaresë),
bëhej jo për ndonjë njeri të artit,
kulturës dhe letërsisë, por "për
llogari", të një personaliteti tepër
të madh politik, jo vetëm të
Francës, siç ishte presidenti
francez Francois Miterand. Gjë e
cila nuk rezultonte që të kishte
ndodhur më parë nga ftesat e
ardhura në adresë të shkrimtarit
të njohur shqiptar, i cili që nga viti
1972 kur në Francë u përkthye dhe
u botua romani i tij "Gjenerali i
ushtrisë së vdekur", po ngjallte in-
teres të jashtëzakonshëm me ve-
prat e tij në vijim, (tashmë të botu-
ara jo vetëm në Francë), si në qar-
qet frankofone ashtu edhe më
gjerë. Në këtë kontekst të famës
gjithnjë e në rritje të shkrimtarit
të njohur shqiptar nga vendi vogël
komunist dhe i izoluar i Ballkanit,
duket që ka ardhur edhe ftesa në
fjalë, e cila i është komunikuar
ambasadorit shqiptar nga njeriu i
familjes së presidentit Miterand, i
cili kurrsesi nuk mund ta bënte atë
gjë (propozimin) pa lejen, pëlqimin
dhe miratimin e xhaxhait të tij.
Nisur nga mënyra se si është ve-
pruar dhe komunikuar dëshira e

 Të gjitha romanet
Kadaresë ndodhen

në tavolinën e
këshilltarit
kulturor të
presidentit

Miteran, Eric
Arnault, që është

një nga admiruesit
më të mëdhenj në

Francë të
Kadaresë".

““

presidentit francez për një takim
të mundshëm të tij në rastin më
të parë të vizitës që shkrimtari Ka-

dare do të bënte në Francë, ajo gjë
ka qenë as më pak dhe as më
shumë një manovër diplomatike

për një "matje pulsi", të au-
toriteteve më të larta të
udhëheqjes shqiptare, para se fte-
sa për Kadarenë të bëhej zyrtarisht
nga ana e tyre. Dhe duket që
nuk kanë qenë të gabuar, pasi 

Ismail Kadare

Maxhun Peka, ish-ambasador në Paris

Presidenti francez,
Francois Miterand
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edhe pse 'Telegrami shifër' u
është adresuar dy krerëve

më të lartë të shtetit shqiptar të
asaj kohe, (presidentit Ramiz Alia
dhe kryeministrit, Adil Çarçani),
autoritetet zyrtare shqiptare nuk
u kanë kthyer asnjë përgjigje
miqve francezë. Të paktën në
dosjen përkatëse ku gjendet doku-
menti me telegramin në fjalë, nuk
rezulton asnjë praktikë e tillë, apo
shënim me shkrim dore mbi doku-
ment nga ndonjë prej zyrtarëve apo
titullarëve të Ministrisë së Punëve
të Jashtme! Si psh., është vepruar
herë të tjera në të gjitha ftesat ndaj
Kadaresë dhe jo vetëm, ku minis-
tri Reiz Malile apo zëvendësit e tij
(Sokrat Plaka e Ksenofon Nushi), e
deri tek drejtorë të drejtorive për-
katëse të atij dikasteri si Pirro Bita,
Kujtim Hysenaj etj., që shënonin
për Kadarenë: "Të mos vejë në
Francë, se nuk është koha e përsh-
tatshme", "Kadare të mos shkojë,
por t'u përgjigjet me një falënder-
im për ftesën", "Të lihet në hesh-
tje ftesa për Kadarenë", "Kadare të
mos shkojë, se aktiviteti në Francë
bëhet nga Komuniteti Evropian"
etj., etj. të kësaj natyre, të cilat i
kemi parë në faqet e këtij libri.
"Lënia në heshtje", për ftesën që
"miqtë francezë" bënin ndaj Ka-
daresë, me shumë gjasa ka pasur
të bëjë edhe me kohën "jo të për-
shtatshme" që kanë gjetur ata për
ftesën në fjalë, pasi ajo rezulton
fiks dy muaj pas vdekjes së
udhëheqësit komunist të Sh-
qipërisë, Enver Hoxha. Dhe duket
që autoritetet zyrtare shqiptare
deri diku kanë qenë "të justifikuar"
për moskthimin e përgjigjes ndaj
miqve francezë, pasi në ato mo-
mente "delikate" për ta dhe "popu-
llin shqiptar", ata "nuk e kanë pa-
sur mendjen aty"! Por, me shumë
gjasa nuk përjashtohet as mundë-
sia që Tirana zyrtare ta ketë
paragjykuar ftesën që i bëhej Ka-
daresë, duke menduar se kreu i
shtetit francez e thërriste shkrim-
tarin e njohur shqiptar për t'i mar-
rë një mendim se: "Ç'do të ndodhte
tani me Shqipërinë, pas vdekjes së
Enver Hoxhës…"! Sidoqoftë, të
gjitha këto janë thjesht aludime
dhe mbeten për t'u parë nga ata
studiues e historianë, që mund të
merren një ditë me "marrëdhëni-
et shqiptaro-franceze gjatë luftës

së ftohtë", por fakti është se
udhëheqja e lartë shqiptare në atë
periudhë kohe, thjesht e ka injoru-
ar ftesën e "miqve francezë" për
Kadarenë, gjë e cila do të behej re-
alitet vetëm katër vite më vonë, në
1989, kur presidenti Francois Mit-
erand i bëri ftesë nominale Ka-
daresë, (si i ftuar special) në fes-
timet e 200-vjetorit të Revolucion-
it Francez, krahas 35 kryetarëve të
shteteve të ndryshëm nga e gjithë
bota. Gjë për të cilën do njihemi
në kapitullin në vijim.

TELEGRAMI SEKRET I AM-
BASADORIT MAXHUN PEKA,
PËR MINISTRINË E JASHTME

Shokut Ramiz
Shokut Adil
Të rikthehet në organin e shi-

frës
Ndalohet me nxjerr kopje
Tepër sekret
DESHIFRIM
Nr. i fletës
Nr.19780
Nga Parisi
3K
…………………………………
Nr.1022
Datë 14. 6. 1985
MINISTRISË SË JASHTME
Pata për darkë bashkë me Th-

omanë, drejtuesin e emisionit të
filmave "Etotiles et Totiles" të
kanalit të parë të televizionit
francez, Frederik Miteran, nip i

presidentit dhe realizatorin e fil-
mave, Patrik Jendi.

…………………………………………………………………………………………………………………………
Të rikthehet në organin e shi-

frës
Tepër sekret
Ndalohet me nxjerr kopje
Nr. i fletës
DESHIFRIM
Nr.19781
Nga Parisi
3K
…………………………………………………………………………………………………………………………
Nr.1023
Datë e dytë
Ata vlerësuan lartë politikën e

pavarur të vendit tonë dhe gux-
imin për të kundërshtuar dy super-
fuqitë. Gjithashtu, ata vlerësuan
arritjet tona në fushën e kine-
matografisë, si nga ana e aktorëve,
edhe nga ana e regjisorëve. Fred-
erik Miteran tha se vlerësonte
shumë veprat e I. Kadaresë, (vijon)

Të rikthehet në organin e shi-
frës

Tepër sekret
Ndalohet me nxjerr kopje
Nr. i fletës
DESHIFRIM
Nr. 19782
Nga Parisi
3K
………………………………
Nr.1024
Datë e treta
I cili është pa kundërshtim një

nga shkrimtarët më të mëdhenj të
sotëm. Të gjitha romanet e tij ndod-
hen në tavolinën e këshilltarit kul-
turor të presidentit Miteran, Eric
Arnault, që është një nga ad-
miruesit më të mëdhenj në Francë
të Kadaresë. (vijon)

………………………………
Të rikthehet në organin e shi-

frës
Tepër sekret
Ndalohet me nxjerr kopje
Nr. i fletës
DESHIFRIM
Nr. 19783
Nga Parisi
3K
………………………………
Nr.1025
Datë e katërta
Ai ka shprehur dëshirën që në

vizitën e parë të Kadaresë ta takojë
dhe me këtë rast do e presë edhe
presidenti Miteran, i cili i ka lexu-
ar një pjesë të mirë të romaneve të
tij. Gjithashtu, propozoi që të or-
ganizojë një emision me Berndard
Pivot në emisionin "Apostrof". (vi-
jon)

………………………………
Të rikthehet në organin e shi-

frës
Tepër sekret
Ndalohet me nxjerr kopje
Nr. i fletës

DESHIFRIM
Nr.
19784
Nga Parisi
3K
………………………………
Nr.1026 Datë e katërta
Kushtuar krijimtarisë së Ka-

daresë. Premtoi se do të bëjë për-
pjekje për futjen e filmave tanë në
televizionin francez. I falënderuam
për emisionin që bënë për kine-
matografinë tonë.

Maxhuni
………………………………

(vijon nesër)(vijon nesër)(vijon nesër)(vijon nesër)(vijon nesër)



Presidenti francez, Francois Miterand
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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 1989-1992
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 1989-1992
Alqi Kristo Mitro
Altin Ali Mane
Besnik Novruz Shatro
Dritan Xhemal Bici
Enton Myftar Pipa
Ernest Xhezo Sinovarfi
Gentian Xhelal Hoxha
Gjergj Grigor Bezati
Ilir Sabri Çuni

Ilir Zeni Muska
Ismet Riza Oruçi
Jetnor Lavdosh Xhaferi
Juljan Sulejman Alushi
Krenar Hysni Zani
Lefter Halim Sade
Leonard Halim Xhaferi
Miklon Mark Ndoci
Novruz Qemal Gjermenji
Preng Gjet Nikolla
Sokrat Xheladin Çapi
Sokol Maksim Gjini
Shkëlqim Gjon Rica
Valentine Gjergj Maklaj
Xhafer Hysni Lupi
Xhevair Zeqir Kurti
Ulian Leonidha Kasneci
Alfred Ndue Lucaj
Altin Kasëm Isufi
Altin Mina Çollaku
Altin Shaban Labi
Altin Neki Malaj
Alban Çobo Veipi
Afrim Sadik Dishani
Arjan Kristaq Zhupani
Arqile Vangjel Kordha
Arnold Pulo Troqe
Artan Pavllo Dede
Azem Sherif Qosja
Besjan Mero Hamzo
Edmond Lutfi Murra
Fatos Shane Isaberi
Gazmend Bajram Dulemali
Gentian Bajram Karameta
Gjovalin Mark Toma
Ilir Vangjel Velo
Ilir Muharrem Baxhia

Ilirjan Spiro Kostandini
Jaho Sali ramaj
Lulzim Xhezmi Myslymi
Mefail Sefedin Bahiti
 Gjok Poveshi
Rinor Nezir Hazizi
Roland Dylber Salabehaj
Rushit Shaban Perçe
Shefqet Azem Ymaj
Urim Tasim Palushi
Taulant Zija Muçelli
Vladimir Lame Alikaj
Vladimir Bajram Ruka
VITI 1990-1992
Admirim Qemal Sinakoli
Agim Harun Zeqiri
 Hysen Tafa
Latin Hasan Ibrahimi
Arjan Petrit Polisi
Armando Bashkim Babameto
Artur Ali Pasho
Artur Ramadan Feto
Artur Liman Sheshi
Bardhyl Xhafer Murati
Bardhyl Bajram Tosku
Dhimitraq Petro Tore
Eduart Namik Plaku
Eglantin Kostandin Rama
Elton Selfo Muçi
Ermal Prend Syziu
Gentian Xhelal Selami
Gëzim Bashkim Hodaj
Gëzim Mark Gjergji
Ilinden Adnand Qejvani
Iraid Përparim Dauti
Lulzim Bajram Leka
Maksim Muka

Rezart Qani Hidri
Sajmir Luto Deliu
Shpëtim Petrit Rakipi
Taulant Nasho Haxhokulli
Tonin Prel Prendi
Adriatik Mynyr Mehmeti
Afrim Mehmet Metalia
Artan Meleq Çollaku
 Xhemal Isa
Alfred Pandi Meço
Asllan Isak Hoxha
Bashkim Mark Shkurti
Blendi Refat Bilbili
Ermir Qemal Allkurti
Enton Rexhep Ahmeti
Fatos Gani Shabani
Gentian Nuri Bendaj
Guxim Bilbil Caushi
Hamit Abdyl Doçi
Ilir Tomorr Haxhiu
Kasem Bajram Dova
Lorenc Fitim Saraçi
Mark Gjergj Brozi
Oltin Shpëtim Lulaj
Pretaq Lefter Beqo
Rakip Sulejman Plaku
Shkëlqim Ramiz Ndoi
Ylber Ndue Prendi
Vangjush Petraq Zoto
Vladimir Edip Koçi
Vath Lila
Agim Pelivan Canaj
Altin Nazi Fype
Altin Jorgo Ndreu
Altin Veri Tode
Alfred Selam Allamani
Arjan Shefki Kariqi
Arben LLesh Buraku
Aurel Maliq Kryemadhi
Bledar Enver Koka
el Dashmir Kodra
Dritan Enver Rama
Dritan Pelush Isufi
Edmond Laver Gojta
Ermal Jashar Grembi
Ervin Remzi Gjika
Gentian Hekuran Gremshi
Gazmir Rifat Hakorja
Genti Yzeir Çobani
Ilir Idajet Leka
Ilir Petrika Karoli
Kreshnik Hysen Meta
Ledion Sokrat Kola
Oliver Qatip Gregollari
 Sybi Qemali
Robert Setar Haruni
Sokol Tomor Zylaj
Gentian Bezat Doçi
Artan Neim Çepele
Agim Elez Thaçi
Arben Lekë Laze
Bardhyl Ismail Bozha
Dritan Selim Xhaferi
Erjon Baçi
Ëngjëllush Njazi Avduli
Flamur Hashim Shuli
Fatmir Kasem Aliu
Festim Adem Yzeiraj

Gentian Qani Pjeçi
Gentian Shaban Kosova
Gazmend Yzedin Spahiu
Gëzim Zef Prendi
Jetnor Bajram Spahiu
Leonard Selim Islami
Maksim Hysen Bejko
Sajmir Veli Derjaj
Skënder Hysen Kurti
Ymer Beqar Muça
Altin Zabit Çera
Altin Bashkim Rama
Arjanit Bujar Hazizi
Arjanit Metli Rustemi
Artan Zhani Demrozi
Arben Gjin Ndoi
Arvenal Sotiraq Gogo
Aurel Ismet Kasemi
Dashnor Livan Toska
Dritan Mark Ndoka
Dukagjin Xhemal Shahini
Erzen Faik Jashari
Fitim Muhedin Meleqi
Gazmend Syrja Gudaj
Gentian Adem Jaupi
Gentian Shaqir Hyka
Gjin Kol Zallina
Irakli Aristidh Angjeli
Ilam Abedin Toçilla
Izmir Lutfi LLeshi
Klajdi Kujtim Hasani
Klajdi Daut Dylollari
Luftim Aqif Sula
Lumo Mystehak Xhani
Petrit Sejdi Blegu
Spartak Bardhosh Hoxha
Sulo Arqile Alimerko
Shkëlqim Xhelal Hamiti
Tom Llesh Lugja
Roland Pano Nita
Afrim Islam Mataj
Alban Ibrahim Huna
Albert Dervish Muçalla
Altin Korona Korona
 Xhovalin Çota
Astrit Robert Sulstarova
Avni Eqerem Gjata
Dritan Avni Sogani
Edmond Thoma Kali
Evrion Muharrem Xhaxho
Enkelion Vasip Togu
Flamur Beqir Hasa
Gentian Osman Brahimaj
Gentian Nehat Karameta
Gjergj Rami Bog
Lavdosh Jonuz Brahimi
Leonard Sulejman Koçi
Lorenc Todi Goga
Mersin demir Doda
Ramadan Besim Karakushi
Sokol Medin Myrto
Sazan Shefqet Fero
Shkëlqim Fran Nike
Ylli Hamit Vata
Vamsi Pavllo Babi
Mirash Tom Marku
Adriatik Lavdërim Qamili
Adnand Vizhdan Lame

Artur Jorgo Dedi
Altin shkëlqim Bëzhani
Artan Sefer Bosha
Anif Mirdaim Kasa
Besnik Man Lushi
Bilal Dilaver Almati
Eduart Xhevit Arapi
Eduart Rexhep Kaçi
Edmond Myrto Ahmataj
Erjon Kujtim Kotori
Flamur Tefik Tafa
Gazmend Mustafa Muça
Gentian Ilmi Tabaku
Gëzim Dule Mamushi
Hysen Bashkim Muça
Kasem Avdulla Çela
Marjon Mëhill Ndreca
Marjan Zef  Toma
Olsi Mersin Dino
Oltjon Bardhyl Nazarka
Sefedin Xhemal Balliu
Skënder Sait Çena
Sokol Agim Xhafa
Sokol Pal Tahiri
Ylbi Haxhi Muhollaj
Admir Skënder Hysa
Adnor Vasil Loli
Altin Ali Mehmeti
Altin Pjetër Çoku
Arben Ismail Memisha
Zef Shentina
Berber Aliaj
Aristidhi Sotir Koçi
Artur Kujtim Mema
Bardhyl Myslym Olldashi
Bardhyl Beqir Alla
Benard Mehmet Yzo
Besim Ahmet Koçi
Dritan Mitat Tafili
Fatmir Isuf Gashi
Gentian Agim Koçi
Halim Emin Deda
Hajredin Bejko Gjonmema
Hekuran Heko Berberi
Ismet Bajram Hyka
Juljan Nimet Lile
Kastriot Luto Rrokaj
Kujtim Prenjë Prenga
Mirel Mushan Dalaçi
 Mark Kola
Preng Gjetë Manli
Spartak Selim Biba
Vullnet Naim Shllaku
Ylli Sherif Hoxha
Fisnik Novruz Voda
Adriet Bashkim Didaj
Altin Muçaj
Altin Triumpf Shehu
Arben Muhamet Kolleshi
Arjan Adil Manga
Besnik Gjetë Lekisi
Bledar Fejzi Xhafa
Dervish Irakli Dervishaj
Edison Demir Ibrahimi
Edvin Esat Haxhiu
Erion Gjergj Topi
Gazmor Asqeri Seliasi
Hekuran Gjon Marku

LIBRI
SHKOLLA E BASHKUAR "SKËNDERBEJ"



Në foto:
Kopertina e librit
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Kujtim Shuaip Ymeri
Kushtrim Emin Muça
Leonard Aqif  Sharka
Lulzim Myftar Roboçi
Neritan Hasan Çobaj
Pin Lazër Lazari
Robert Sefret Buzi
Roland hysen Tabaku
Skënder Qamil Hala
Sokol refik Sula
Shkëlzen Zeqir Demalija
 Asllan Mysteqja
Alfred Fatmir Faruku
Altin Hekuran Kajo
Altin Hamza Halili
Arsen Lavdërim Hoxha
Astrit Ibrahim Selimi
Aurel Zeman Feraj
Eduart Zeman Kapaj
Edmond Kudret Selami
Ilir Kadri Myftari
Ismet Sali Cubi
Flatun Ali Lilaj
Lirim Servet Dalani
Lavdosh Iljaz Saliu
Leonard Qerim Ferko
Lorenc Zenel Ismaili
Migjen Petrit Plaku
Nazif Raihim Beqja
Haki Fatmir Gjolena
Olsi Nazif Zhupani
Pali Naun Roka
Taulant Kristaq Haka
Tonin Gjoni
Arjan Rrok Aliaj
Altin Hajdar Agaçi
Altin Reshat Dauti
Altin Bashkim Idrizi
Artan Dedë Gjergji
Artan Trifon Prifti
Aurel Nazmi Hyskollari
Bujar Musli Sinani
Besim Resmi Miraka
Edmir Bilal Dalipi
Gazmend Hatëm Sulaj
Elidon Kiço Qëndro
Ilirjan Shefki Alla
Kastriot Gëzim Dingo
Lefter Sotir Karoveshi
Mentor zenel Bida
Melsi Ramadan Zotaj
Pandeli Ilmi Çela
Petrit Mark Prenga
Rafael Hajredin Memiaj
Robert Elmaz Mehmeti
Sokol Zef Gjoka
Vladimir Safet Zeneli
Vladimir Hysen Dauti
Vangjel Panajot Jani
Adriatik Syrja Çankillari
Arjan Medi Shehu
Alban Sadik Leka
Alban Kastriot Veshi
 Sinan Hoxha
Alket Osman Xhaferi
Altin Alush Hoxha
Besnik Selman Bruku
Dritan Sali Gjollesha

Edmond Osman Çekiri
Edmond Hysen Hoxha
Fatmir Adem Cenaj
Gentian Mustafa Allmuça
Gentian Isa Iljazi
Genc Agustin Prendi
Ilirjan Ali Duka
Ilir Sadedin Dalani
Lirim Arif Sulaj
Mentor Nikollë Lala
Përparim Xheladin Pira
Paqsor Rasim Haxhallari
Setki Petrit Fishti
Tomorr Nazmi Malaj
Taulant Beqir Daci
Valter Ruzhdi Sina
Vladimir Xhafer Lika
Artur Petrit Tusha
Arjanit Bashkim Meçe
Adriatik Remzi Leka
Alket Andon Çeku
Besnik Ymer Korçari
Dritan Shyqyri Sinaj
Edmond Servet Duraj
Emish Gani Çuçllari
Erjon Vangjel Simoni
Fatos Halit Doda
Fatos Hasan Mehmeti
Festim Izet Shehu
Genzjan Gjon Nikolla
Gjergj Vesel Sade
Isuf Mehmet Omeri
Kërkim Tasim Veliu
Kleozim Daut Doda
Leonard Florenc Dyli
Pjerin Dedë Lekgega
Ram Sadik Ymeri
Sakip Zija Skuka
Roland ferik Lushnjari
Sajmir Nikollë Çoku
Olgen Petrit Kadillari
Bledar Isuf Joza
Afrim Zyber Hoxha
Gentian Petrit Muska

VITI 1991-1992
Admir Bashkim Lika
Adriatik qerim Hajdari
 Mark Kola
Alfred Preng Ahmeti
Andi Petrit Mesi
Arjan Skifter Zeneli
Armand Qamil Male
Artur Behar Xheka
Bledar Ilirjan Rrapaj
Bledar Refat Strelca
Bledar Engjëll Zeneli
Blertin Alltun Haruni
Bujar Meki Sula
Çaush Lekë Çaushi
Dritan Çarçan Tola
Edmond Fatmir Osmani
Elton Qemal Alla
Elton Endër Prisoi
Elton Eduart Shabani
Erjon Et'hem Canaj
Fatos Ahmet Bushati
Ilir xhavit Hëna

Klodian Mihal Peri
Ledian Aqif Gjokola
Leonard Asqeri Dervishi
Mentor Aqif Dobrenji
Mentor Idajet Spahiu
Oltion Jorgo Tika
Robert Razi Kapllani
Roland Ozholl Velia
Ruzhdi Emin Isaraj
Sokol Çelik Bici
Shpëtim Ramazan Mjeshtri
Vasil Leonidha Zike
Egres Xhezmi Selimanllari
Adriatik Myrteza Duqi
 Mitat Muka
Altin Avdul Kamberi
Altin Thoma Hëna
Andi Kujtim Pacani
Artan Shpëtim Hyka
Asqeri Skënder Zholi
Bledar Shauip Murizi
Beqir Safet Bog
Çelik Xhemal Doda
Dritan Jorgji Tumani
Dorjan Murat Balla
Dritan Sefedin Dyrmishi
Erjon Abdulla Seferi
Ermal Ilia Fisheku
Ferit Durim Lila
Juljan Vangjel Stoja
Kastriot Ramadan Ahmeti
Kujtim Ndue Lleshi
Leonard Ali Lumani
Luan Hysen Hoxha
Markeljan Karajfil Fasllia
Main Josif Gjoni
Roland Thoma Çakulli
Shkëlzen Besim Lama
Xhemal Bajram Todi
Armir Enver Nonaj
Alban Halit Dalipi
Alban Kalaja
Alban Eqerem Myfatri
Albert Petrit Zani
Arjan Yzeir Tare
Arjan Sokrat Shtëmbari
Artan Sami Mamushi
Artan Hamdi Stafa
Avni Bajram Hoxha
Dritan Man Demiri
Et'hem Çlirim Qari
Gentian Alizot Kaloçi
Ilirjan Muhamet Brokollari
Kujtim Sami Skënderi
Ksenofon Qamil Labaj
Jetnor Xhafer Shehu
Mexhit Ymer Kaziu
 Venemin Ranxha
Sokol Fidai Gora
Spartak Lili Xharo
Sheqer Ndoc Hasa
Shkëlqim Ndoc Pjetërnika
Shkëlzen Zylfi Matranji
Shkëlzen Agim Tallumi
Ziver Xhelo Bedaj
Artan Haxhi Nelaj
Astrit Nikollë Zuku
Arjan Tahir Shameti

Arben Elmaz Dunisha
Albert Simon Gjoni
Artur Enver Kola
Besnik Hamdi Buçpapa
Dritan Besim Dyrmishi
Fadil Rexhep Muhameti
Fitim Xhevahir Kaloçi
Flamur Seit Stërmungu
Ferdinant Syrja Hasanago
Flamur Besnik Popa
Gazment Shahin Gjoshi
Gazmir Ferit Çela
Gentian Abedin Çobaj
Juljan Spiro Shtëmbari
Lavdërim Azbi Shaqiri
Mitat Hasan Skeja
Pandeli Neki Qose
 Sali Baho
Skënder Sulejman Golemi
Spartak Flamur Lushaj
Eduart Gjet Haxhiu
 Dylejman Selita
Alket Feta Shatro
Altin Bajram Braushi
Argjënd Petrit Zhuri
Artan Pashk Ndreca
Armand Hajdar Hasani
Artan Zihni Pashuni
Arjan Selim Avdija
Armand Agim Alia
Astrit Mehmet Braho
Besim Qemal Koxhaj
Dorian Zef  Mernaçaj
Dritan Gjon Prenga
Elton Lavdërim Brahimi
Ermir Asqeri Bega
Elidon Bilbil Limaj
Elton Ahmet Çoriku
Eduart Hazis Kriçiku
Erlin Qani Mehmeti
Flatun Fejzi Lamaj
Fatmir Gani Bozhiqi
Hasan Xhemal Shahini
Ilir Belul Lulaj
Ilir Latif Xhaferaj
Lulzim Hysni Deda
Miri Miti Kristo
Nesti Kristo Mihallari
Petrit Adem Kuçana
Sabajet Er'ham Saliaj
Sabah Destan Ponari
Shpëtim Bexhet Malo
Ylber Murat Gjoni
Artan Sadulla Hazizi
Artur Fiko Duro
Agim Qemal Islami
Arjan Sinan Ozuni
Altin Dodë Nogaj
Anthokli Spiro Volera
Afrim Idajet Zholi
Besnik Hysen Presi
Besnik Ded Ymeri
Bledar Hito Sinani
Bledar Çarçiz Zonja
Çelnik Vehip Kalemi
Edvin Xhafer Mema
Eduard Sabri Taragjini
Hamza Gjetan Shehu
Ilir Fatos Aliaj
Kastriot Nikë Çuni
Lulzim Remzi Kapaj
Mandi Llazar Adriatik
Melsi Skënder Bog
Maringlen Sali Xhixho
Piro Osmën Ramaj
Surja Haxhi Haxhiaj
Saimir Idajet Mehmeti
Shkëlqim Baxhin Memushi
Alfred Beqir Asbella
Avdulla Myslim Sulollari
Alfred Rahim Rama
Afrim Ruzhdi Agalliu
Besnik Mark Pali
Begator Hysni Zera
Drini Jonus Mema
Dritan Hasan Feimi
Enkelejd Sokol Veruari
Elvis ramazan Elezi
Elton Medi Plaku
Eduart Neshet Mara
Erion Abedin Braçe
Edmond Gëzim Peja
Frashër Mako Luli
Gramoz Hamit Muça
Gjovalin Nikoll Paçani
Halil Xhavit Sulejmani

Ilir Memo Beqo
Kristaq Ylli Krisafi
Kleventin Kujtim Kalleshi
Leonidha Petro Karaj
Nesim Fadil Caka
Roland Mark Buçi
Rajmond Bekim Çuka
Ramiz Ahmet Salivata
Ylli Xhemal Ukperaj
Yzeir Skënder Shehu
Adriatik Mefail Domi
Altin Sherif Xhepa
Alket Bashkim Kazazi
Altin Eqerem Muçollari
Albert Sami Xhakollari
Blerim Rushit Toçilla
Bandin Fadil Tuka
Dritan Gjon Leka
Ermal Thanas Pali
Edmond Ndoc Ndoja
Fatmir Faik Sulejmani
Gentian Enver Vrapi
Gentian Idriz Halili
Gentian Petrit Koni
Gazmend Demush Cufaj
Gëzim Mark Gjenacaj
Juljan Zija Mekolli
Klodian Saliko Brahimi
Kudret Haxhi Hasa
Lavdimir Fiqiri Keçi
Roven Neki Kekenozi
Roland Sokrat Shuli
Sajmir Kastriot Kasaj
Sajmir Haki Plloçi
Sokol Ferit Çota
Taulant Nasip Ceka
Viktor Fadil Hodaj
Vladimir Fatmir Meta
Yllson Bujar Hamzallari
Alban Agim Bidollari
Albert Mehmet Kariqi
Aleksandër Marko Papa
Arben Maksim Jorgji
 Besim Kaziu
Armand Hekuran Rapa
Artur Avdi Neli
Astrit Qazim Sadiku
Bledar Kujtim Tashkollari
Bledar Ibrahim Kërniqi
Bujar Ibrahim Meta
Dashamir Rrapo Serani
Eduart Nik Deda
Elton Niko Troja
Erald Hodo Hysi
Elbert Rexhep Xhaferi
Erion Sofokli Golemi
Eriton Sezai Hoxha
Florenc Luftim Ballabani
Geliard Bashkim Bako
Gentian Shyqyri Murati
Gentian Selami Plepi
Gentian Thoma Qirko
Guximtar Hysen Bajrami
Halit Mehmet Cami
Ilir Petro Deda
Ilir Kristo Nikolla
Klodian Aleks Çuko
Limoz Safet Xhufi
Lulzim Ndoc Gjoni
Marenglen Jaçe Kasmi
Roland Haxhi Keçi
Afrim Dalip Tota
Alfred Ali Zhuri
Arjan Medi Liçollari
Bardhyl Zeni Kajo
Bledar Pandeli Kape
Blerim Zyber Biçi
Çajup Dalip Uruçi
Detar Lavdërim Aliko
Dritan Sami Vreshta
Edmond Kolë Jaka
Edmond Petrit Ruko
Edmond Faik Lataj
Etlev Qamil Xhaferi
Fatmir Flamur Sulo
Festim Xhavit Bulica
Gazmor Halim Sulollari
Gjimnar Bakir Hasani
Hekuran Halim Krashi
Lek Ndue Lamthi
Lorenc Qemal Kishta
Luan Ferit Mënolla
Kleanth Xhelil Xhelili
Resmi Laze Sadiku
Roland Fatmir Beqiri
Saimir Tahir Çuko

Shpëtim Myrteza Brehamaj
Viktor Robert Boduri
Admir Nevruz Hoxha
Altin Feti Ruçi
Altin Rrapi Sula
Andi Dhimitër Maçollari
Andrin Xhelal Mema
Arlind Bajrami Kërnaja
Astrit Abaz Lika
Aurel Ramo Hita
Dashnor Pjetër Papleka
Edmond Bajram Çela
Eliano Qerko Canko
Emiljano Myzafer Balla
Enfal Azem Hoxha
Ermir Selman Hoxha
Ernest Fran Noci
Fatmir Mark Qosja
Fatmir Zef Martini
Florent Dashnor Malushi
Gentian Iliaz Çeço
Gëzim Selami Stroka
Ildim Ilia Pavli
Lorenc Sejdin Musaku
Murat Hajredin Shirka
Mejdan Kolë Zhivani
Odisea Vasil Kosta
Partisan Hamdi Allmeta
 Rexhep Ago
Robert Halil Shene
Trim Preng Nikolla
Valbon Adem Hoxha
Viktor Bardhosh Seferi
Vladimir Tom Lleshi
Albert Arshi Hyçollari
Artur Bilbil Ruçi
Benard Sami Muça
Dritan Xhafer Lushi
Dorian Shaban Labi
Elton Kujtim Lulja
Ervin Telo Fejzo
Fatmir Dhimitër Tani
Fatmir Jonuz Dollani
Flamur Sali Kuka
Gentian Muhamet Bezati
Gjovalin Ndrec Marku
Hysen Maksim Koçi
Klodian Sami Çaushi
Lulzim Jakov Bica
Leonard Shpëtim Salla
Leonard Beqo Kollçaku
Migen Mihal Jani
Petrit Mustafa Musta
Pali Petrit Doko
Rustem Rakip Duka
Saimir Rushan Xhaferi
Serian Asllan Musta
Shkëlqim Hasan Deliu
Fatjon Hekuran Rrokaj
Admir Fuat Kadiu
Adriatik Isuf Çokaj
Afrim Abdyl Spahiu
Afrim Xhafer Gjana
Andi Fatmir Beqaj
 Islam Xhelo
Armand Xhevit Alushi
Ahmet Xhafer Ahmati
Bledar Aturan Kotolloshi
Bledar Nexhip Bashllari
Artemon Luftim Ylli
Bekim Xheladin Murrja
Dorjan Sami Nezha
Dashnor Kadri Karaj
Dashamir Dylber Xheko
Drini Brahim Mullai
Olton Resmi Bregu
Enkelejd Bajram Bezhani
Ermir Gaqi Doma
Florian Novruz Shyti
Gentian Piro Ruçi
Gentian Flamur Balla
Halit Osman Qalliu
Julian Kurt Xhudollari
Marenglen Lefter Agaj
Maksim Azem Spaho
Nikolin Marash Ndoi
Spartak Teki Dervishi
Shehat Isuf Elezi
 Esat Ismaili
Valentin Vlash Hilaj
Osman Shyqyri Fuçia
Rrudin Seit Duraj
Alket Hysen Spahiu
Enton Thoma Gjata
Mirdash Mehdi Dyrmishi
Sajmir Isuf Hoxha
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Komisariati i Policisë
Kufitare, Rinas ka
bërë bilancin në lidhje

me fluksin e shqiptarëve dhe
shtetasve të huaj, që kanë
hyrë dhe kanë dalë nga vendi
ynë gjatë muajit gusht. Puna
e uniformave blu është
fokusuar edhe në parandal-
imin, evidentimin dhe
goditjen e paligjshmërisë, ku
ka pasur refuzime të sh-
qiptarëve që kanë kërkuar të
dalin jashtë kufirit apo dhe
arrestime për falsifikime të
dokumenteve. Gjatë muajit
gusht kanë hyrë në Shqipëri
27.345 shtetas shqiptarë si
edhe 35918 shtetas të huaj.
Kanë dalë 20332 shtetas sh-
qiptarë si dhe 26886 shtetas të
huaj. Gjatë dy ditëve të fun-
dit ka një rritje të madhe të
fluksit të hyrjes për në ven-
din tonë, ku numri arrin deri
në 13 mijë shtetas shqiptarë
dhe të huaj. Aktualisht në
Rinas po punohet me 9
sportele në hyrje dhe 8 në dal-
je. Gjatë këtyre ditëve nga
shërbimet e Policisë Kufitare
Rinas janë arrestuar 5 sh-
tetas, si dhe janë proceduar
penalisht në gjendje të lirë 4
të tjerë për veprën penale "Fal-
sifikimi i pasaportave, letërn-
joftimeve ose i vizave". Janë
kapur 6 shtetas të shpallur në
kërkim për vepra të ndry-
shme penale, për llogari të
Drejtorive Vendore të Policisë
në Qarqe. Në drejtim të evi-
dentimit dhe bllokimit të sh-
tetasve që kanë për qëllim
kalimin e kufirit për të
kërkuar azil në një nga ven-
det e BE-së, gjatë kësaj peri-
udhe u është refuzuar dalja
nga Republika e Shqipërisë 39
shtetasve, bazuar në masat
shtesë të përcaktuara në ur-
dhrin e drejtorit të përgjiths-
hëm të Policisë së Shtetit, ur-
dhër i dalë në fillim të muajit
gusht. Policia Kufitare e Rin-
asit është e angazhuar mak-
simalisht për t'u ofruar një
shërbim sa më cilësor të gjithë
shtetasve që hyjnë dhe dalin
nëpërmjet aeroportit, si dhe
e vendosur për të parandalu-
ar, evidentuar dhe ndëshkuar
paligjshmërinë.

Gjashtë shtetas, të shpallur në kërkim për vepra të ndryshme penale

Arrestohen 5 vetë për falsifikim, 39
shtetasve u refuzohet dalja nga Shqipëria
Policia e Rinasit: Në gusht hynë në vendin tonë 35918 shtetas të huaj

LEZHE

Qëllon në ajër,
policia prangos

lezhjanin

Një i ri ka rënë në
pranga të policisë

së Lezhës, pasi ka qël-
luar me automatik në
ajër. Ai është një 27-
vjeçar dhe bëhet e di-
tur se ngjarja ka
ndodhur në orët e para
të mëngjesit të së di-
elës në fshatin Lalm.
Policia ka shkuar në
vendin e ngjarjes, ku
dhe nga kontrolli  i
ushtruar ka konstatu-
ar se Dritan Ndreca, 27
vjeç, në ambientet e
jashtme të banesës së
tij ka qëlluar me armë
zjarri në ajër disa
herë.  Në cilësinë e
provës materiale iu
sekuestrua 1 ar më
zjarri automatik, 79
fishekë dhe 2 krehra.

Vetëm këtë verë janë shkaktuar 600 vatra zjarri

Zjarrvënie e qëllimshme, 30
vetë në pranga, sa do dënohen

Mbi 30 persona janë
ndaluar prej Policisë

së Shtetit nën akuzën e
zjarrvënieve të qëllim-
shme. Burimet kanë bërë
të ditur se hetimet po vazh-
dojnë dhe për shumë raste
të tjera që kanë shkaktu-
ar mbi 600 vatra zjarri si
dhe shkrumbimin e qindra
hektarë me pyje. Në Sa-
randë është arrestuar një

21-vjeçar nën akuzën e zjar-
rvënies së qëllimshme në fs-
hatin Leshnicë, duke shk-
rumbuar rreth 50 hektarë
sipërfaqe pyjore. Sipas poli-
cisë, Jorgo. R. ka ndezur zjar-
rin në vendin e quajtur "Gro-
pa", ndërsa nuk ka mundur
t'i mbajë në kontroll duke sh-
kaktuar edhe një katastrofë
të vërtetë. Po ashtu, një tjetër
16-vjeçar është vënë nën akuzë

për zjarrin e rënë në Vorë, për
shkak të cigares së hedhur, ku
u rrezikua fabrika e fishekz-
jarrëve dhe një repart ushtar-
ak. Në Gjirokastër një 70-
vjeçar është ndaluar po për
zjarrvënie të qëllimshme.
Akuza për zjarrvëniet e
qëllimshme janë hedhur edhe
prej kryetarëve të bashkive, të
cilët kanë kërkuar më shumë
kujdes. Ndaj të arrestuarve,

materialet janë referuar në
prokuroritë e rretheve me
akuzën "Shkatërrimi i
pronës me zjarr". Bazuar në
nenin 151 të Kodit Penal, për
të gjitha ata që shkaktojnë
me dashje zjarr, dënimi është
nga gjobë deri në 5 vjet burg.

Gjatë muajit gusht
kanë hyrë në Shqipëri

27.345 shtetas
shqiptarë si edhe

35918 shtetas të huaj.
Kanë dalë 20332

shtetas shqiptarë si
dhe 26886 shtetas të
huaj. Gjatë dy ditëve
të fundit ka një rritje
të madhe të fluksit të
hyrjes për në vendin
tonë, ku numri arrin

deri në 13 mijë shtetas
shqiptarë dhe të huaj.

TIRANETIRANETIRANETIRANETIRANE

REQUEST FOR PROPOSAL FOR SERVICES

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

Subject:  Media monitoring and analysis on issues affecting children.

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

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

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

The offers must be delivered within the set deadline, in a sealed envelope which must be clearly
marked: “LRPS-2017-9133587 - Media monitoring and analysis on issues affecting children.”
to the address below:

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

Relevant Dates: All interested companies must submit their application, not later than 31 August
2017, 16:00 hrs.

United Nations Development Programme

TENDER ANNOUNCEMENT

Subject: – RFP for Establishing One-Stop-Shop service delivery systems for Albanian LGUs

The United Nations Development Programme in Albania is seeking to receive offers from interested
companies who wish to be considered for the aforementioned services.

Companies will be selected in accordance with established UNDP procedures. The offers must be
delivered within the deadline set in a sealed envelope, clearly marked UNDP/RFP 39909
RFP for Establishing One-Stop-Shop service delivery systems for Albanian LGUs

For more details please refer to the link below:
http://www.al.undp.org/content/albania/en/home/operations/procurement/

Relevant dates: All interested companies should provide their offer in the following address, not
later than 11th of September 2017

Address for communications:
Email: procurement.al@undp.org
Or
Str. “Skenderbej”, Gurten Center (Volkswagen building), 2nd floor
Tirana, Albania
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Zanfina Ismaili provokon Zanfina Ismaili provokon 
me linjat seksime linjat seksi

BULEVARDI
POLITIK

•  Rama publikon foton nga pushimet, •  Rama publikon foton nga pushimet, 
merr të birin në qafë dhe del shëtitje merr të birin në qafë dhe del shëtitje 
•  Niko Peleshi ‘selfie’ nga parku •  Niko Peleshi ‘selfie’ nga parku 
i Korçës, ia shtron mes jeshillëkut i Korçës, ia shtron mes jeshillëkut 
•  Majlinda Bregu romantike, poston •  Majlinda Bregu romantike, poston 
foto nga perëndimi i diellit në det foto nga perëndimi i diellit në det 
•  Kush është më i shpejtë, një •  Kush është më i shpejtë, një 
ministër apo një futbollist?ministër apo një futbollist?
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Vera e nxehtë ende nuk ka
mbaruar, dhe ku ka më
mirë sesa ta shijosh atë në

valët e detit, nën rrezet e diellit dhe,
pse jo, me një muzikë të zgjedhur
shqiptare. Nuk kemi pse ta mo-
hojmë se edhe këngët e huaja kanë
vendin e tyre të rëndësishëm në
preferencat e kësaj vere, të cilat na
i kap veshi shpesh nëpër vende të
ndryshme, duke nisur që nga mak-
inat e pub-et, e kudo tjetër ku ka
muzikë dhe relaks. Një ndër hitet
e kësaj vere, dhe pa dyshim e gjithë
vitit, është kënga e famshme e Luis
Fonsi me Daddy Yanke, "Despaci-
to". Por në qendrën tonë të vë-
mendjes nuk janë këngët e huaja,
por ato shqiptare. Këtë verë, të
shumta kanë qenë hitet e nxjerra
nga artistët shqiptarë e kosovarë.
Ne kemi vendosur që t'ju zbulojmë
hitet më të mira e më të klikuara
të kësaj vere të muzikës shqiptare.
Sipas një renditjeje që nga qer-
shori, kemi vendosur t'ju
paraqesim një pasqyrë të detajuar
nëpërmjet një klasifikimi të
këngëve më të mira për këtë verë
të nxehtë.
Në krye të renditjes ose më saktë,
deri tani 'mbretërit' e verës janë
Mixey me këngëtarin Kosovar
Capital T, me hitin e tyre të njohur
"Hatixhe", të publikuar në 24 qer-
shor. Dj Mixey nuk e ka të parën
këtë këngë që sjell, dhe mund të
themi gjithashtu se është pjesë e
klasifikimit të hiteve të kësaj vere
edhe me një tjetër bashkëpunim.
Ai vjen me këngën "Lova", me
bukuroshen Xhensila Myrtezaj,
këngë e cila radhitet në vend të
shtatë deri tani. Kënga ka dalë në
7 qershor.
Pas "Hatixhe", vjen kënga me tin-
guj latinë të këngëtarit tjetër
Butrint Imeri, "Bella". Një këngë
vërtet e bukur dhe ritmike, e cila
të kujton paksa këngën e vjetër të
këngëtarit francez Maitre Gims,
me po të njëjtin titull, por me të
tjera ritme.
'Mbretëresha', edhe pse e renditur
e katërta, nën një bashkëpunim me
Lumi B, me këngën "Simpatia" ësh-
të bukuroshja Dhurata Dora. Kën-
ga e tyre është një riprodhim i
këngës së famshme "Simpatia",
hitit të vitit 1997, të Edona Llal-
loshit dhe Memli Krasniqit.
Ndërsa shohim renditjen e
këngëve njëra pas tjetrës, nuk

mund të mungonin figurat e njo-
hura si Enca apo Noizy, gjithash-
tu edhe Flori Mumajesi dhe Elva-
na Gjata. Edhe pse bëri bujë me
këngën e saj të realizuar në
Amerikë, në bashkëpunim me një
nga DJ më të njohur në botë, Dav-
id Guetta, me sa duket, deri tani,
nuk ka arritur ende shpërthimin
e pritur. Për momentin kënga e El-
vana Gjatës renditet e 14-ta, e
hedhur në treg në 14 qershor, e cila
pason me vendin e 15-të dhe të fun-
dit për listën tonë, atë të grupit
Babastars me "High 4 Real", i cili
ka arritur vetëm 2.9 mln klikime.
Gjithsesi, siç thamë edhe në fillim
të prezantimit tonë, kjo renditje
nuk është përfundimtare. Ende
nuk i dihet se kush do të jetë në
krye deri në fund të kësaj vere. Për
momentin të shijojmë nën tingujt
ritmikë të tyre edhe këto ditë të
mbetura të stinës së nxehtë të
verës. Vetëm diell, det dhe shumë
muzikë të mirë. Shijojeni verën!

JA KUSH JANË KËNGËT MË TË KLIKUARA TË VERËS

'Mbreti' dhe 'mbretëresha'
e hiteve verore 2017

Këngëtarët që bënë miliona përgjatë sezonit veror

JA DHE RENDITJA E HITEVE TË VERËS 2017

1. Mixey ft. Capital T - "Hatixhe", 15.361.289 klikime,
postuar në 24 qershor

2. Butrint Imeri - "Bella", 13.106.365 klikime, postuar në
29 qershor

3. Ledri Vula ft. Young Zerka - "Nona", 12.112.456 klikime,
postuar në 25 qershor

4. Lumi B ft. Dhurata Dora - "Simpatia", 10.841.819
klikime, postuar në 18 qershor

5. Noizy - "100 Kile", 10.468.831 klikime, postuar në
6 korrik

6. 2TON - "Urime", 6.913.853 klikime, postuar në
28 qershor

7. Granit Derguti & Mixey ft. Xhensila - "Lova", 6.310.378
klikime, postuar në 7 qershor

8. Flori Mumajesi - "Nallane" 3 ft. Arilena, Dj Vicky,
5.988.397 klikime, postuar në 11 korrik

9. Gjiko ft. Nora Istrefi - "Gabime", 5.252.120 klikime,
postuar në 23 korrik

10. Genc Prelvukaj feat. Mimoza Shkodra - "Jemi nda",
4.888.325 klikime, postuar në 4 qershor

11. Ardian Bujupi X Capital T - "Andiamo" (prod. by Dj
Tuneruno), 4.864.250 klikime, postuar në 28 korrik

12. Enca - "Ciao", 4.789.228 klikime, postuar në 21 korrik
13. Nora Istrefi & Robert Berisha - "S'ka inat", 4.133.762

klikime, postuar në 18 korrik
14. Elvana Gjata "Forever is Over", 3.564.997 klikime,

postuar në 14 qershor
15. "BABASTARS" - "HIGH 4 REAL", 2.921.110 klikime,

postuar në 22 korrik
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“PLAS” KËNGËTARI GREK
Thonë se jam shqiptar,
përdorues droge, alkooli dhe gay

NJË TJETËR MARTESË?
Danjeli dhe Fotinia rezervojnë
një surprizë të bukur
Danjeli dhe Fotinia janë çifti i parë që u martua brenda sh

tëpisë së "Big Brother 9", por me sa duket do të bëjnë edhe një dasmë të
dytë për të gëzuar familjarët e tyre. Çifti i famshëm i "Big Brother 9",
përmes një videoje 'live' në "Instagram" kanë zbuluar një tjetër surprizë për
fansat e tyre. Në muajin nëntor ata do të organizojnë një dasmë të dytë. Pa
dyshim që dasma e tyre do të jetë super e bukur dhe madhështore; gjithash-
tu ata do të vendosin një datë për t'u takuar nga afër me të gjithë fansat.
Ndërkohë tani çifti është duke shijuar muajin e mjaltit, e pas kësaj pritet
dhe dasma e dytë e tyre, në nëntor.

Bukuroshja kosovare Zanfina Ismaili, këngëtarja e hitit "S'je ai
mo", me të cilin u kthye së fundmi në skenë, duket se ka linja trupore më

se perfekte. Në një foto që ka hedhur në faqen e saj në "Instagram", ajo shihet
vetëm me bikini. Linjat e trupit të saj janë vërtet tepër provokuese dhe nuk ka
se si të mos i "çmendë" meshkujt. Brunia seksi pak ditë më parë ka bërë banjë
dielli ku dhe ka marrë ngjyrë, e me këtë rast ajo ka bërë edhe foton në fjalë.
Mund të themi se Zanfina ende vazhdon ta mbajë epitetin si një ndër këngët-
aret me linja tepër seksi.

Flaka vjen
super 'hot'
me bikini

Gazetarja në fund
të shtatzënisë, pushime
të ëmbla për Ilva Taren
Është në një pritje të ëmbël, e cila po shkon drejt fundit për gazetaren

Ilva Tare. Ajo tashmë pret të lindë fëmijën e saj të dytë, për të cilin ka
thënë se është djalë. Gazetarja është duke shijuar pushimet e saj dhe duket
mjaft në formë, ndonëse në pritje të vogëlushit. Tare gjithashtu ka edhe një
vajzë, Melodyn, me deputetin e PD-së Eduart Selami.

ZANFINA ISMAILI
provokon me linjat seksi

Në këto javë të nxehta po qarkullojnë vazhdi
misht imazhe të fytyrave publike nga

plazhet dhe pishinat e ndryshme. Një fotografi të
tillë ka publikuar edhe këngëtarja Flaka Krelani,
në profilin e saj në "Instagram". Ajo shfaqet tejet
joshëse, teksa pozon pranë detit e veshur me
bikini dhe me një palë syze në fytyrë. Flaka
tregoi linjat perfekte trupore. Muaj më parë,
Flakën e kemi parë si konkurrente në spektaklin
"Fytyra juaj në dikë më ngjan", ku tregoi perfor-
mancë të shkëlqyer gjatë të gjitha javëve.
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Nëse ju dhe
partneri juaj

keni vendosur që
tërë angazhimin
tuaj ta orientoni
vetëm si të nisni
një bebe, është

shumë me rëndë-
si që për shkak të

atij vendimi të
mos ndjeni pre-
sionin konstant,

këshillojnë
mjekët.

Ju tregojmë kohën dhe
pozicionin ideal për të nisur bebenEdhe pse ka vetëm pak ditë

në muaj kur mund të
mbeteni shtatzënë, ky

fakt nuk duhet t'ju dekurajojë.
Është shumë me rëndësi që,
gjatë kohës kur jeni duke bërë
dashuri, të mos ndieni presion
të vazhdueshëm për shkak se
dëshironi të keni bebe. Një gjë
është e sigurt, nisja e bebes do
t'ju bëhet një përvojë e mrekul-
lueshme. Nëse ju dhe partneri
juaj keni vendosur që tërë
angazhimin tuaj ta oriento-
ni vetëm si të nisni një bebe,
është shumë me rëndësi që
për shkak të atij vendimi të
mos ndjeni presionin kon-
stant, këshillojnë mjekët. Ky
është një moment i posaçëm,
mirëpo është me rëndësi që të
bëni dashuri jo për shkak se
keni planifikuar beben, por
për shkak se atë e dëshironi
të dy. Shumë me rëndësi ësh-
të që t'i jepeni njëri-tjetrit në
momentin e duhur, në ndon-
jë vend posaçërisht romantik
dhe që të relaksoheni. Edhe
pse ekzistojnë pak ditë në
muaj kur mund të mbeteni sh-
tatzënë, nuk duhet që ky fakt
t'ju dekurajojë. Gjithashtu,
sot ekzistojnë edhe testet të
cilat mund të konstatojnë
saktësisht ditët tuaja të fryt-
shme. Nëse me ndihmën e
tyre mësoni ciklin tuaj unik
menstrual, seksi nuk do t'ju
bëhet obligim dhe llogaritje.
Ekzistojnë disa gjëra që të dy
mund t'i bëni në mënyrë që të
ndihmoni nisjen e bebes. E
para, aktiviteti seksual rritet
vrullshëm gjatë ovulacionit.
Prandaj, nëse partneri juaj
është i gatshëm në atë mo-
ment, "sulmojeni". Testi i
ovulacionit do t'ju tregojë se
a jeni në ditët e frytshme apo
jo. Kur jeni në kulmin seksu-
al gjatë kohës së ovulacionit,
valët e asaj energjie të or-
gazmës e bëjnë më të fortë
kontraktimin e muskujve,

andaj spermatozoidet e mashk-
ullit shkojnë në vendin e duhur.

Pozicioni më i mirë përPozicioni më i mirë përPozicioni më i mirë përPozicioni më i mirë përPozicioni më i mirë për
nisjen e bebesnisjen e bebesnisjen e bebesnisjen e bebesnisjen e bebes

Pozicioni misionar, përkatësisht

poza në të cilën mashkulli është
sipër femrës, konsiderohet më e
mira për shtatzëni të shpejtë,
sepse pikërisht ajo pozitë
mundëson penetrimin në thellë-

si dhe dërgimin e spermës sa më
afër mitrës. Kjo pozë është njëko-
hësisht pozitë e këndshme për
shumicën e meshkujve, sepse u
jep ndjenjën e forcës për shkak

të dominimit, me ç'rast as femra
nuk është e përjashtuar nga
stimulimi i fuqishëm. Nëse part-
nerja mban këmbët në gjunjë dhe
i tërheq lart, sperma mund të

derdhet e tëra deri në hyrje
të mitrës,  gjë që shton
shanset e mbetjes shtatzënë.
Mirëpo, nuk duhet harruar
se sa është e rëndësishme or-
gazma e femrës për fekon-
dim, duke pasur parasysh se
kontraktimet që ndodhin me
atë rast ,  mundësojnë
dërgimin më të mirë të sper-
mës deri në mitër. Megjith-
atë,  leksioni më i  rëndë-
sishëm është që të argëtohe-
ni gjatë kohës që jeni duke
u përpjekur të mbeteni sh-
tatzënë. Ovulacioni ndodh
kur qeliza vezore, e cila ësh-
të pjekur në vezore, ndahet
dhe fillon rrugën drejt ve-
zores në mitër.  Është kjo
koha kur femra është e fryt-
shme, dhe kur marrëdhëniet
e pambrojtura seksuale ndo-
dhin 4-5 ditë para dhe 24 orë
pas saj ajo mund të mbetet
shtatzënë. Në atë periudhë
është i mundshëm fekondi-
mi. Në qoftë se nuk ndodh
fekondimi, qeliza e vdekur e
vezores del jashtë bashkë me
mukozën e mitrës, d.m.th. fil-
lon cikli menstrual, i cili
shpesh ndodh 14 ditë pas
ovulacionit. Nëse keni cikle
të parregullta, do t'i përcak-
toni me shumë vështirësi
ditët e frytshme me ndih-
mën e kalendarit, andaj ju
rekomandojnë përcaktimin
e ovulacionit me ndihmën e
matjes  bazale  të  temper-
aturës dhe me përcjelljen e
sekrecioneve vaginale.

GATI PËR T'U BËRË PRINDËR?
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BULEVARDI
POLITIKNa merrni seriozisht!

Rama publikon foton nga
pushimet, merr të birin në
qafë dhe del shëtitje

Niko Peleshi 'selfie' nga parku i
Korçës, ia shtron mes jeshillëkut

Majlinda Bregu romantike, poston
foto nga perëndimi i diellit në det

Kush është më i shpejtë, një
ministër apo një futbollist?

Deputetja e Partisë Demokratike, Majlinda Bregu, e cila sesionin
e ardhshëm nuk do të jetë në sallën e Kuvendit, duket se po e

shijon në maksimum këtë periudhë pushimesh. Së fundmi në rrjetet
sociale ajo ka postuar një foto nga perëndimi i diellit. Deputetja
duket se është shumë e lumtur për periudhën që është duke kaluar
me familjen e saj, pavarësisht se nuk do të jetë deputete për 4 vitet e
ardhshme.
Ndërkohë, nuk dihet ende nëse kjo foto e Bregut ka ndonjë sim-
bolikë të veçantë sa i përket aktualitetit politik.

Ish-zv.kryeministri Niko Peleshi po e shijon më së miri Korçën e freskët në këto
ditë përvëluese të kryeqytetit, e veçanërisht gjatë Festës së Birrës që po

mbahet në këtë qytet. Peleshi ia ka shtruar në mes të parkut me kryebashkiakun
Sotiraq Filo e gazetarin Tonin Frroku. Vetëm ujë arrijmë të dallojmë në tav-
olinën e tyre. Por fundja, ç'mund të duan tjetër kur kanë jeshillëkun e freskinë
me vete?! Ndoshta ndonjë birrë "Korça", por me sa duket birrat i kanë lënë për
në darkë, në Festën e Birrës, shkruan "Newsbomb".

Një prej ministrave të kabinetit qeveritar ishte ulur në kafe me kolegët dhe
ishte duke diskutuar për një ngjarje që i kishte rrëfyer një ditë djali i tij.

Djali i ministrit kishte në klasë djalin e një futbollisti dhe një ditë të dy kishin
diskutuar se kush ishte më i shpejtë, ministri apo futbollisti.
Djali i futbollistit: Babai im gjuan penalltinë dhe me vrap shkon e mbron edhe
portën.
Djali i ministrit: Kjo s'është asgjë. Babai im punon deri në orën 16:00 dhe në
shtëpi vjen që në 12:30.

Kryeministri Edi Rama ka filluar
pushimet që prej datës 1 gusht,

në Dhërmi. Kjo periudhë duket se po i
shërben Ramës për të qëndruar më
afër familjes, duke "shpaguar" kështu
në një farë mënyre kohën e gjatë që
rri larg saj, gjatë aktivitetit normal
politik. Mes gjithë familjarëve të tij,
duket se "pika e dobët" e kryeministrit
është djali i tij i vogël, Zaho. Pikërisht
me të Rama ka postuar një foto në
rrjetet sociale, ku ka hedhur në qafë
djalin dhe ka dalë shëtitje. Edhe për
vogëlushin Zaho mendohet që këto
ditë janë të gëzueshme, pasi përveç
diellit dhe ujit, ka mundësi që të luajë
me të atin, të cilin gjatë vitit zor se e
takon më shumë se 2 orë në ditë.
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Luigi Maria Ugolini është
padyshim arkeologu më i dis
kutuar në historinë e arke-

ologjisë shqiptare. Ende 80 vjet pas
vdekjes (më 4 tetor 1936), librat e
tij citohen në të gjitha studimet
për Butrintin dhe Finiqin, ashtu
si vetë pasuria arkeologjike e asaj
qendre të lashtë, me monumentet,
skulpturat dhe pasurinë tjetër
arkeologjike, është në pjesën dër-
muese trashëgimi e punës së tij, që
zgjati më pak se një dekadë.

Nxënës i arkeologëve të njohur
të kohës, si G. Ghiradini, P. Ducati
e G. Giglioli, L. M. Ugolini bënte
pjesë në elitën e studiuesve të rinj,
që përgatiteshin në stazhet pranë
Shkollës Italiane të Athinës dhe në
një radhë udhëtimesh shkencore
në Gjermani, Angli, Danimarkë,
Zvicër etj., por edhe në Egjipt, Tur-
qi, Qipro, Kretë etj. Invalid i Luftës
I Botërore, ku kishte humbur një
veshkë, ishte anëtar i Partisë Fash-
iste dhe militant i ideve të saj, duke
bërë pjesë në rrethin e afërt të prof.
Roberto Paribenit, drejtor i Mision-
eve Arkeologjike Italiane të Levan-
tit pranë Museo Nazionale Ro-
mano, njeri i afërt i Musolinit. Ish-
te pikërisht prof. Paribeni që e
kishte përzgjedhur Ugolinin të

Luigi Ugolini
Kur Butrinti mori pamjen

e një Pompei të vogël
“Përplasja e Ugolinit me babain tim Hasan Cekën”

drejtonte misionin arkeologjik në
Shqipëri, të ideuar dy vjet më parë
nga një arbëresh i Horës së Ar-
bëreshëvet (Piana degli Albanesi)
të Sicilisë, dr. Roselino Petrotta
(1894-1969), sekretar i përgjiths-
hëm i Lidhjes Italo-Shqiptare të
Palermos. Në atmosferën e
konkurrencës dhe xhelozisë poli-
tike që kishte ngjallur nënshkrimi,
në tetor të vitit 1923, i një mar-
rëveshjeje franko-shqiptare për
dhënien me koncesion të kërki-
meve arkeologjike në Apolloni, dr.
Petrotta i dërgoi flakë për flakë një
letër prof. Paribenit në nëntor të
po atij viti, ku kërkonte marrjen
përsipër prej tij të një misioni arke-
ologjik në Shqipëri. Propozimi iu
kalua Musolinit, që mbante edhe
postin e ministrit të Jashtëm. Më
17 janar 1924 Musolini miratoi pro-
pozimin për një mision në varësi
të Ministrisë së Jashtme, por për-
jashtoi lidhjen e tij me projektet
italo-arbëreshe, gjë që do të thosh-
te edhe mospranimin e dr. Petrot-
tës në krye të atij misioni. Ishte fati
i Ugolinit, të cilin prof. Paribeni e

propozoi në atë funksion në një
letër drejtuar Ministrisë së Jasht-
me më 25 mars, si një arkeolog "i
laureuar në letra, nxënës i Shkollës
Arkeologjike të Romës, i plagosur
në luftë, shumë i përgatitur në stu-
dimet prehistorike, serioz dhe i
vullnetshëm".

Për të shmangur përplasjen me
francezët, që kishin marrë eksk-
luzivitetin e kërkimeve arke-
ologjike në pjesën qendrore të Sh-
qipërisë, prof. Paribeni propozoi si
territor të kërkimeve italiane Sh-
qipërinë e Jugut. Dy muaj më pas
Ugolini u nis për një mision vëzh-
gimi në Shqipëri, në dy itinerare

që do të mbulonin krahinat e Sh-
qipërisë jashtë koncesionit
francez, në trevën e Shkodrës në
veri dhe të Sarandës në jug. Ishte
koha për të zgjedhur një qendër të
rëndësishme arkeologjike, që do të
ofronte zbulime spektakolare dhe
do të nxirrte në pah fuqinë e per-
andorisë fashiste të projektuar nga
Musolini. Rezultat i atij udhëtimi
ishte libri i parë i një serie të cilën
L. M. Ugolini ia kushtoi arke-
ologjisë së Shqipërisë. Më tepër se
një studim i thatë shkencor, ai libër
ishte një ndërthurje e përsh-
typjeve nga një Shqipëri e cila sapo
kishte filluar të jetonte si shtet i
pavarur dhe dëshmive tepër
tërheqëse të pasurive të saj arke-
ologjike. Në të dallohet vëzhguesi i
hollë i realitetit, por edhe profili i
një studiuesi të mirëpërgatitur në
nivelin europian.

Më 1926 Ugolini ngriti çadrat e
misionit të tij në Finiq, i tërhequr
nga madhështia e fortifikimeve të
tij dhe nga shkrimet e autorëve
antikë, që e cilësonin si qyteti më i
pasur i Epirit. Që aty i shkruante
mësuesit të tij të dikurshëm, prof.
Gigliolit. "...po bëj një sakrificë
shumë të madhe, por e realizoj me
dëshirë, sepse ndihem bir i një ko-
mbi të madh e të udhëhequr me
zotësi dhe shkoj të kërkoj afirmi-
met antike të tij. Mbi tendën time
valon trengjyrëshi! Shqiptarët e
admirojnë, ia kanë frikën dhe
shumë e dëshirojnë!" Në të vërtetë,
dy vite punw lodhëse në Finiq ish-
in zhgënjyese për arkeologun e ri,
sepse nuk dhanë asgjë të rëndë-
sishme që mund të hynte në kron-
ikat e shtypit. Edhe libri i tij i dytë
mbi veprimtarinë e tij në Shqipëri
nuk sillte asnjë argument historik
në mbështetje të politikës italiane
në atë trevë. Me frikën se mund të
humbte mbështetjen e mecenëve
të tij të Romës, por edhe me pa-
durimin e zbulimit, Ugolini filloi të
mendojë për një qendër tjetër an-
tike. Që nga maja e kodrës ku gër-
monte i shfaqej përditë profili i
kështjellës së Butrintit në horizon-
tin e liqenit që shtrihej para tij. Në
një letër që i dërgonte prof. Gigli-
olit në nëntor të atij viti ai fir-
moste "Ugolini, ish-sovran i Fini-
qit, mbret i ardhshëm i Butrintit".
Sepse Butrinti ofronte dy ase në
lojën e arkeologjisë politike, ku
kishte hyrë plot entuziazëm Ugoli-
ni: mitin e Eneas, si themelues
legjendar i Romës, dhe krijimin e
kolonisë romake në kohën e Au-
gustit, si legjimim për aspiratat
imperialiste të Romës së Re. Kjo e
futi në një dualitet që karakterizon
gjithë veprimtarinë e tij në Sh-

qipëri, por edhe botimet e tij, ku
arkeologu i talentuar e i përgatitur
përballet me politikanin diletant.

Ugolini pati shkelur për herë të
parë në Butrint gjatë udhëtimit të
tij përnjohës të vitit 1924. Siç e
përshkruan në librin e tij të parë,
ai arriti atje një mbrëmje, duke u
ngjitur përpjetë Vivarit me një
barkë, dhe i pa rrënojat e qytetit të
lashtë vetëm duke e qarkuar që
nga buza e ujit dhe nga bregu për-
ballë. "Për më tepër ishte mbrëmje,
- shkruan ai, - megjithatë shikoja
rrënojat e mureve të kështjellës
veneciane dhe turke të ve-
shura në mënyrë poetike me

Nga Prof. Neritan Ceka

RECENCE

Me një stil të
thjeshtë po të
admirueshëm,
ashtu si dinë të
shkruajnë veç
specialistët e
vërtetë, libri na
shpërfaq krejt
historinë e mitit
të Butrintit dhe
historinë e
zbulimit
arkeologjik

SKULPTURA
Me gjymtyrë të cunguara,
me koka të shkëputura, me
shkëlqimin e tyre të bardhë
në fund të transhesë së
zezë, ato të krijonin
përshtypjen e një
fushëbeteje të çuditshme
pas një përleshjeje të egër".
Ndër to shkëlqente Dea.
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ku natyra e virgjër bashkë-
jeton në paqe me barinj e

peshkatarë të teknologjive mes-
jetare. "Shokët e mi, - shkruante ai,
- nën përshtypjen e leximit të Vir-
gjilit pritnin të shihnin të paktën
gërmadhat e pallateve të Helenit.
Derra të egër e çakej të shqetësuar
në strofkat e tyre iknin të trembur
andej-këtej, nepërka të pabesa
zvarriteshin nëpër bar... Më vonë,
i shtyrë nga kureshtja, erdhi edhe
ndonjë bari që kulloste tufën
blegëruese atypari". Më tepër se
citim nga ditari i atyre ditëve të
para, kjo është një ringjallje e për-
fytyrimeve të paharruara, kur

kitraun e së cilës ishte skalitur fig-
ura e një luani që mbyste një dem,
punim vendës i një periudhe të
hershme. Më tepër mund, por më
shumë fat pati me teatrin, ku
punoi për pesë vjet rresht, por u
shpërblye që në fillim me gjetjen
e një sërë skulpturash: "Me gjym-
tyrë të cunguara, me koka të sh-
këputura, me shkëlqimin e tyre të
bardhë në fund të transhesë së
zezë, ato të krijonin përshtypjen e
një fushëbeteje të çuditshme pas
një përleshjeje të egër". Ndër to
shkëlqente Dea. E quajti ashtu,
sepse për një kapriço të lashtësisë
koka prej mermeri e perëndisë

Apollon ishte vendosur mbi një
trup femëror, duke krijuar një
hibrid, një perëndeshë të panjo-
hur, që ai mendonte se ishte një
hyjneshë vendëse.

Ishte po aq me fat, kur ngjitur
me teatrin zbuloi një kompleks të
tërë godinash, që kishin qenë ndër-
tuar duke u nisur nga një tempull
i vogël, i ngritur në shek. III pr. K.
mbi një burim që rridhte poshtë
akropolit. Nga rreth dyzet mbish-
krime që i dolën të skalitura në
hyrjen e teatrit përcaktoi se tem-
pulli i takonte perëndisë së shën-
detit, Asklepit, i cili kishte vazhd-
uar të nderohej edhe kur Butrinti
qe kthyer në koloni romake. Ishte
periudha kur agoraja e kryeqytetit
të dikurshëm të Prasaibëve, pjesë
e Bashkësisë Kaone, u kthye në një
forum, ku nuk mund të mungonin
termet - banjat tipike romake, të
cilat Ugolini i zbuloi në ballë të te-
atrit. Në krahun lindor të teatrit
zbuloi dy monumente të kohëve të
ndryshme: një stoa të shek. III pr.
K., ku strehoheshin pelegrinët e
tempullit të Askelepit gjatë fes-
tave, dhe një ndërtesë të madhe të
tipit peristil, që kishte të njëjtin
funksion të hotelit publik edhe në
periudhën romake. I mjaftoi pak
mund edhe për të çliruar nga veg-
jetacioni dhe depozitimet mes-
jetare bazilikën paleokristiane me
nimfeun dhe gjimnazin pranë saj,
të cilat ishin ruajtur pothuaj deri
në nivelin e çative. Atje do ta priste
edhe një surprizë tjetër me kolona-
dat dhe mozaikët e baptisterit, që
ruajnë edhe sot vendin e nderit
midis monumenteve të periudhës
paleokristiane.

Pas pesë vjet gërmimesh Butrin-
ti kishte marrë pamjen e një
Pompei të vogël, ku rolin e llavës,
për ruajtjen e monumenteve, e
kishte luajtur vetëm pylli dhe
bimësia subtropikale e një vendi të
braktisur e të harruar nga njerëz-
it. Përgatitja si historian dhe filolog
klasik i dha Ugolinit mundësinë që
t'i vendoste monumentet në kon-
tekstin e burimeve të shkruara për
Butrintin, por edhe të rindërtonte
atë pjesë që historianët e lashtë
nuk e kishin shkruar.

Ugolini punonte pothuaj gjatë
gjithë vitit, duke bërë jetën e mur-
gut, në fillim në një çadër të insta-
luar në livadhin para mureve të
kështjellës veneciane dhe, më pas,
në dhomën e sipërme të kullës së
kështjellës, restauruar sipas pro-
jektit të arkitektit të tij, Dario Ro-
versi Monaco. Për një ekspeditë
normale, që zhvillohet vetëm në dy
muajt e nxehtë të verës, kjo do të
ishte puna e të paktën njëzet
vjetëve. Natyrisht, me vështrimin
e sotëm ekspeditat e Ugolinit linin
shumë për të dëshiruar për sa i
përket anës studimore. Ai dhe ndi-
hmësit e tij ishin të interesuar
vetëm për monumentet, për skulp-
turat, mbishkrimet apo objekte të
karakterit muzeal. Shtresat kultur-
ore nuk ndiqeshin dhe nuk fikso-
heshin, materiali qeramikë e za-
konshme hidhej bashkë me dheun
dhe gërmimi bëhej me shpejtësinë
e hapjes së kanaleve. Ai punonte
në stilin e kohës, në modelin e
gërmimeve që zhvilloheshin
atëkohë në Foro Romano, të cilat
synonin të evidentonin romanitas,
modelin e qytetërimit romak, që
rikthehej në një mision politik të
fashizmit musolinian. Por, në një
farë konkurrence me ekspeditën
franceze të Léon Reyt në Apolloni
dhe më i privilegjuar se ai për nga
mbështetja financiare e qeverisë së
tij, Ugolini punoi edhe për të ardh-
men, për krijimin e një parku arke-
ologjik. Ai restauroi kështjellën
veneciane dhe ngriti një muze

arkeologjik, ku u ekspozuan një
pjesë e skulpturave dhe objekteve
të rëndësishme të zbuluara gjatë
gërmimeve.

Në pranverë të vitit 1932 Ugoli-
ni e la Butrintin për të filluar një
mision tjetër arkeologjik në Maltë,
që i kushtohej studimit të
qytetërimit neolitik dhe origjinës
së qytetërimit mesdhetar. Në lib-
rin e tij botuar më 1934, Malta.
Origjina e qytetërimit europian ai
parashtroi përsëri një ide politike
të mbështetur nga argumente
arkeologjike, se fillimet e
qytetërimit europian ishin në
Maltë dhe që andej, përmes Italisë,
u përhapën në Europën perëndi-
more.

Kushdo që ndjek veprimtarinë
e Ugolinit në ato vite, kupton se

vepra e tij nxitonte të realizohej në
luftë me kohën e shkurtër që i
mbetej për të jetuar. Në më pak se
pesë vjet të misionit të tij arke-
ologjik në Butrint ai kishte zbulu-
ar dhjetë monumente të klasit të
parë dhe kishte përgatitur tre
vëllime të serisë Albania Antica,
që i kushtoheshin Butrintit. Ugoli-
ni vdiq më 4 tetor 1936, pa parë të
botuar asnjë prej tyre.

Butrinti. Miti i Eneas. Gërmi-
met është padyshim më interesanti
prej tyre për publikun e gjerë,
qoftë për stilin e këndshëm të tra-
jtimit, ashtu edhe për paraqitjen
panoramike të historisë dhe vler-
ave arkitektonike e artistike të
Butrintit të lashtë. Vëllimi i dytë i
serisë, Akropoli i Butrintit, që u
botua në kohën e pushtimit fash-
ist të Shqipërisë, është i rënduar
me përshkrime të gjata, por edhe
me faqe të një propagande të hapur

fashiste, të cilat nuk duket se i
përkasin domosdoshmërisht
pendës së tij. Vëllimi i fundit, që
trajton teatrin e Butrintit, u botua
vetëm në vitin 2003

Jeta dhe veprimtaria shkencore
e Ugolinit u zhvillua në kushtet e
një Italie të sunduar nga doktrina
dhe praktika fashiste, ku ishte
vështirë të dalloje studiuesin e
ndershëm e të sinqertë nga Fausti
që bën pakt me Mefistofelin. Kësh-
tu Ugolini besonte të kishte pro-
vuar vërtetësinë e legjendës virgjil-
iane, pavarësisht se nuk gjeti asn-
jë gjurmë arkeologjike të trojan-
ëve. Kjo thjesht për faktin se tro-
janët nuk kishin ardhur kurrë në

“VJEDHJA E DEA-S
Nuk ka as sot një studim
mbi këtë ngjarje që
rëndon mbi emrin e
Ugolinit, që nga akuzat
në dokumentet dhe
shtypin e kohës e deri
tek një film i realizmit
socialist i quajtur Korbat
mbi mermer. Nuk dihen
as motivet përse mbreti
Zog nxitoi që t'ia falte
kokën e Deas Musolinit.

PËRPLASJA
Ugolini manifestoi hapur
qëndrime politike, siç
ishte ngritja e flamurit
italian mbi kështjellën e
Butrintit dhe detyrimi i
punëtorëve për të
nderuar në mënyrën
fashiste, gjë që do ta
fuste në konflikt me
mbikëqyrësin zyrtar të
qeverisë shqiptare,
arkeologun e ri Hasan
Ceka.

RECENCE

kulpra dhe, pranë bregut, mbetje
mermeri dhe varre të veshura me
pllaka... Kujtoj të kem parë mure
të bukura rrethuese në pjesën e
lartë të kodrës, ndërtuar me bllo-
qe të rregullt kuadratikë... Në anën
juglindore të mureve ka një portë
të hyrjes për në qytet me thellësi
rreth 8 metra dhe gjerësi rreth 2
metra... Besoj se nuk do të jetë e
vështirë të identifikohen këto
rrënoja me qytetin antik Buthro-
tum...". Ishte pothuaj një mirazh,
që i shfaqej arkeologut 29-vjeçar
me forcën e magjisë që pati
tërhequr Schliemannin drejt
Trojës apo Evansin drejt Knosit.

Libri që i ofrohet këtu lexuesit
nën titullin Butrinti. Miti i Ene-
as. Gërmimet është një ditar i
aventurës arkeologjike të Ugolinit
në Butrint. Lexuesi do ta ndjekë
arkeologun e pasionuar në një
radhë zbulimesh befasuese, por
edhe në vëzhgimet e një të huaji,
të rënë papritmas në një ambient

mundimi dhe mungesa e kushteve
minimale të jetesës së një italiani
që zhvendosej nga Bolonja në
xhunglën e rrezikshme të Butrin-
tit, shpërblehej çdo ditë me zbu-
lime fantastike.

Zbulimi i parë dhe më i lehtë ish-
te porta e murit rrethues, të cilën
e kishte parë që nga liqeni gjatë viz-
itës së tij të parë. Ugolini e quajti
atë "Porta Scea", duke e identi-
fikuar me portën përmes së cilës,
sipas Virgjilit, Enea hyri në
Butrintin trojan, ku pati gjetur
Helenin, vëllain e Hektorit, të mar-
tuar me kunatën e tij, Andro-
makën. Ky emërtim ishte një sa-
jim i qëllimshëm, sepse Ugolini e
dinte mirë që vizita e Eneas, po të
mos ishte vetëm legjendë, do du-
hej të kishte ndodhur rreth vitit
1250 pr. K., ndërsa porta ishte ndër-
tuar nga kaonët vendës rreth vitit
380 pr. K. Duke ndjekur murin rre-
thues nga ana e liqenit, Ugolini
zbuloi edhe një portë tjetër, në ar-

Butrint, i cili në kohën e luftës së
Trojës s'ishte veçse një fshat i har-
ruar peshkatarësh dhe blegtorësh.
Edhe cilësia e librave të tij ishte
në rënie, nga një trajtim profesion-
al i materialeve të Komanit, apo
atyre të Finiqit në dy vëllimet e
para të Albania Antica, te përshk-
rimet e shpejta dhe stili propagan-
distik që zotëron në dy vëllimet e
tjera.

Ambicia e Ugolinit për të
konkurruar francezët që gërmonin
në Apolloni nuk qe më fatlume.
Léon Rey pati po aq fat në zbulimin
e monumenteve të ruajtura për
mrekulli, si dhe të skulpturave të
bukura. Për më tepër ishte më sim-
patik për shqiptarët, me mungesën
e plotë të militantizmit politik, dhe
u bë nismëtar i krijimit të Muzeut
të Pavarësisë në Vlorë, ku u ekspo-
zuan objektet më të rëndësishme
që pati zbuluar në Apolloni.
Ndërkohë Ugolini manifestoi
hapur qëndrime politike, siç ishte
ngritja e flamurit italian mbi kësh-
tjellën e Butrintit dhe detyrimi i
punëtorëve për të nderuar në
mënyrën fashiste, gjë që do ta fus-
te në konflikt me mbikëqyrësin
zyrtar të qeverisë shqiptare, arke-
ologun e ri Hasan Ceka. Për më
tepër Ugolini u nda nga Shqipëria
me dyshimin se ishte përpjekur të
grabiste kryeveprën e zbuluar në
Butrint, kokën e Deas, e cila u gjet
nga dogana shqiptare në një arkë
që i adresohej Legatës Italiane në
Tiranë. Çështja nuk u trajtua kur-
rë nga ana juridike dhe nuk u bë
objekt hetimi. Nuk ka as sot një
studim mbi këtë ngjarje që rëndon
mbi emrin e Ugolinit, që nga
akuzat në dokumentet dhe sh-
typin e kohës e deri tek një film i
realizmit socialist i quajtur Korbat
mbi mermer. Nuk dihen as motiv-
et përse mbreti Zog nxitoi që t'ia
falte kokën e Deas Musolinit. Si-
doqoftë, duke u mbështetur në
mungesën e dokumentacionit që
duhej të shoqëronte atë akt të te-
pruar bujarie me vlerat unike ko-
mbëtare, qeveria shqiptare kërkoi
kthimin e Deas në Shqipëri, që u
realizua nga qeveria italiane në
kuadrin e normalizimit të mar-
rëdhënieve dypalëshe dhe me ras-
tin e inaugurimit të Muzeut Ko-
mbëtar Historik në Tiranë, në tetor
të vitit 1981.

Verba volant, opera manent!
Ugolini vdiq fare i ri për moshën e
një studiuesi, pa pasur mundësi të
shfaqte personalitetin e tij edhe
pas rënies së fashizmit, të paktën
si prof. Paribeni, që iu kthye audi-
toreve universitare. Pikërisht për
këtë mungesë të kalimit në purga-
torin e pasluftës, ai mbetet në his-
torinë e arkeologjisë italiane si
modeli i arkeologut fashist. Në
mënyrë paradoksale Ugolini e ka
kaluar atë purgator në Shqipëri,
ku brezi i arkeologëve shqiptarë,
të cilët punuan në kondita të ng-
jashme të presionit politik, e kanë
kuptuar misionin e Ugolinit në
Shqipëri si një pakt mefistotelian,
si një shitje të shpirtit, për të gë-
zuar pasionin e shkencës dhe të
zbulimit. Me atë pasion ai i la Sh-
qipërisë njërën nga trashëgimitë
më të vlefshme kulturore të saj,
siç është Parku Arkeologjik i
Butrintit me kështjellën dhe
Muzeun e tij. Në mënyrën më
emblematike rivlerësimi pozitiv i
figurës së Ugolinit është shprehur
në një monument që komuna e
Ksamilit, ku bën pjesë edhe
Butrinti, u pati ngritur tre arke-
ologëve që i kushtuan jetën e tyre
Butrintit. Në një obelisk me tri
faqe janë skalitur emrat e Luigi
Ugolinit, Hasan Cekës dhe Dhi-
mosten Budinës.
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Intuita, dinakëria, ndjeshmëria, komuniki-
mi dhe një potencial i shkëlqyer krijues janë
dhuratat e Hënës, e cila sot kalon në shen-
jën tuaj. Çdo gjë sot ju prek në mënyrë in-
time dhe sekrete, por kini kujdes nga pro-
vokimet e Marsit.

Hëna e sotme është e përkryer që të pro-
voni gjëra të reja në kuzhinë dhe të për-
gatisni diçka të shijshme për të afërmit dhe
miqtë e shumtë që do vijnë. Ndoshta du-
het të shihni nëpër dyqanet e shumta në
kërkim të ideve origjinale për të mbushur
tavolinën.

Yjet sot nuk ju bëjnë lojë të mirë, mendja
është e çorientuar nga stimujt e shumtë,
si një enigmë që nuk arrini ta zgjidhni. Për
zemrat e vetmuara asgjë në horizont; do
qëndroni në shoqërinë e ëndrrave tuaja, të
bukura por kontradiktore.

Jeni në kushtet më optimale për të dhënë
më të mirën e mundshme, perceptues ndaj
zërit të brendshëm që ju tregon drejtimin e
duhur. Disponibilitet dhe shpirt bashkëpun-
imi. Bëni mirë t'i jepni një dorë dikujt që ka
nevojë: duke ndihmuar të tjerët, ndihmoni
edhe veten.

Shumë projekte në mendje por nuk ia dilni
dot vetëm, keni nevojë për mbështetjen e
të tjerëve, edhe pse krenaria ju pengon ta
pranoni. Të kundërshtuar nga Hëna, keni
objektiva shumë të lartë, ndoshta nuk e
kuptoni që edhe arritjet e vogla janë të
rëndësishme.

Ditë e shkëlqyer! Çdo gjë në maksimum:
dashuria, miqësia, udhëtimet dhe biznesi.
Edhe në çift, tensionet po largohen me një
kompromis të zgjuar. Shumë të aftë për të
mbajtur marrëdhëniet personale. Nëse
jeni vetëm, shpirti binjak nuk është larg.

Gjithçka vetëm në brendësinë tuaj: jashtë
jush nuk ndodh asgjë e re, por në mend-
jen tuaj sqarohen shumë pyetje, intuita dhe
mendime të thella. Bëni mirë që të mos ia
tregoni askujt projektet tuaja për sa kohë
që kushtet nuk ju lejojnë t'i zbatoni.

Hëna në opozitë, por e ndërmjetësuar nga
një Venus harmonik: në çift ka shumë
dashuri, që kërkon të deklarohet dhe të
manifestohet hapur. Marsi armiqësor
dëshiron t'ju bëjë të punoni edhe sot që
jeni kaq të përkushtuar të përkëdhelni
gjysmën tuaj të dashur.

Fokusi te puna, sot do jeni jashtëzakon-
isht produktivë nëse i impononi vetes disi-
plinën e duhur, duke shmangur të bëni
shumë gjëra në një kohë shumë të sh-
kurtër. Nëse keni ambicie në karrierë, fillo-
ni të mblidhni idetë për një projekt bindës.

Ndjenja të forta si në përralla: përgjithmonë
të lumtur dhe të kënaqur! Kush thotë se
nuk dini të dashuroni? Me personin e du-
hur do tregoheni shumë të dashur! Krijues
në punë, edhe në aktivitetet rutinë: do jepni
maksimumin nëse jeni të apasionuar.

Probleme të shumta në shtëpi dhe humor
të keq me Marsin dhe Hënën armiqësorë.
Përplasja mes partnerit dhe familjes ju
përfshin edhe ju. Të detyruar të qëndroni
në të njëjtin ambient për shumë kohë, do
ndiheni shumë të nervozuar dhe aspak
miqësorë.

Ditë e qetë, e mbrojtur nga Hëna në
trekëndësh me Neptunin. Raportet të mira
dhe nëse keni shumë punë, do bëni gjithç-
ka në mënyrë të përsosur. Ju mjafton një
shikim për të kuptuar kë keni përballë: duke
ndjekur instinktin tuaj, do shmangni rreziqet.

Koreja e Veriut, rrënjët
e urrejtjes ndaj SHBA

Propaganda e Koresë së Ver
iut i injekton popullit që
prej gjashtë dekadash ur-

rejtje ndaj SHBA. Kjo funksion-
on, sepse kujtimi për luftën e Ko-
resë është ende i gjallë. Mendër-
isht, vendi ka ngecur në vitet
1950.

Në Korenë e Veriut ka shumë
gjëra që mungojnë. Por një gjë ky
vend e ka: një makineri efektive
të propagandës. Që në kopshte
dhe në librat e shkollës ushqe-
het urrejtja ndaj SHBA-ve, e
lidhur me frikën prej "agresorit
imperialist nga Uashingtoni".
Propagandën e ndihmon fakti që
mund të bazohet në përvojën
kolektive të Luftës së Koresë.
Kjo luftë lë gjurmë në botën e
njerëzve sot, edhe sepse ajo nuk
ka marrë fund. Nuk ekziston një
marrëveshje paqeje. Që prej më
shumë se gjashtë dekadash, në
paralelin 38 sundon vetëm një
armëpushim. Kjo luftë - për ta
thënë qartë - nisi nga vetë Kore-
ja e Veriut. Trupat e Koresë së
Veriut ishin ato që e kaluan në
25 qershor 1950 paralelin e 38-të.
Me forcën e armëve Pheniani
donte të impononte ribashkimin
e gadishullit të ndarë që prej
Luftës së Dytë Botërore.
Megjithatë,  kur Presidenti i
SHBA, Donald Trump kërcënon
tani me zjarr, zemërim dhe me
pushtet të pafrenuar dhe lë të
kuptohet se Koresë së Veriut "do
t'i ndodhnin gjëra, të cilat nuk i
ka konsideruar kurrë të mundu-
ra", atëherë kjo përshtatet si me
historitë që tregon Pheniani,
ashtu edhe me përvojën his-
torike. Kur ministri i Mbrojtjes,
James Mattis e paralajmëron
udhëheqjen e Koresë së Veriut
për rrezikun e "asgjësimit të pop-
ullit", trauma nacionale që ush-
qehet vazhdimisht rigjallërohet
nga propaganda. Sepse asgjësim
koreano-veriorët kanë përjetuar
midis viteve 1950 dhe 1953.
TRE VJET BOMBARDIM
MBI SIPËRFAQE

Për tre vjet me radhë u mbu-
lua atëherë Koreja e Veriut me
bombardime mbi sipërfaqen e
vendit nga avionët luftarakë të
SHBA. Pa e ruajtur fare popul-
latën civile, siç shkruan histori-
ani i SHBA, Bruce Cumings.
Cumings e karakterizon këtë si
krim lufte. Në këtë kohë mbi Ko-
renë e Veriut u hodhën më

shumë bomba dhe napalm se sa
u hodhën kundër Japonisë në
hapësirën e Paqësorit  në të
gjithë Luftën e Dytë Botërore.
Vlerësohet se jetën e humbën
prej tyre 20 për qind e popul-
latës. Ish-ministri i Jashtëm i
SHBA, Dean Rusk, që në kohën
e luftës së Koresë qe përgjegjës
për Azinë Lindore në Ministrinë
e Jashtme deklaroi se, "midis
paralelit 38 dhe kufirit kinez ne

kemi bombarduar çdo tjegull, që
qëndronte mbi një tjetër, gjithç-
ka që lëvizte. Ne kishim epërsi të
plotë ajrore dhe e bombarduam
rëndë Korenë e Veriut". Në të
vërtetat e pakëndshme historike,
që harrohen në Perëndim, por
kujtimi i të cilave mbahet gjallë
në Korenë e Veriut bëjnë pjesë
edhe masakrat.  Të tilla si
masakra e No Gun Ri, e kryer
nga ushtarët e SHBA vetë. Nën

një urë u vranë qindra civilë që
kishin marrë arratinë, siç u bë e
ditur në vitin 1999. Edhe më të
këqija qenë spastrimet antiko-
muniste të forcave të armatosu-
ra të Koresë së Jugut.  Men-
jëherë pas fillimit të luftës, në
jug u ekzekutuan simpatizantë të
vërtetë ose të supozuar të Veri-
ut,  me dijen dhe në sytë e
oficerëve të SHBA. Për ta u aku-
zua Koreja e Veriut.

Avionë amerikanë B-29 në Luftën e Koresë
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Nismë "kulturore" për "Serbinë e Madhe"
Nga SHABAN MURATI(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)

... presidentit të luftës Sllobodan Millosheviç.
E tillë eshtë nisma e tij kulturore, e shpallur
në 4 gusht, për të hartuar një program të për-
bashkët mbarëserb për mbrojtjen e interesave
kombëtare të serbëve në të gjitha territoret ku
ata ndodhen. Kjo është quajtur nismë kultur-
ore, sepse parashikon angazhimin dhe vep-
rimin e drejtpërdrejtë të qeverisë dhe të insti-
tucioneve të Serbisë në fushën e kulturës, ar-
simit, të propagandës, etj. në vendet e tjera, ku
jetojnë serbët. Vetë presidenti serb nuk ka
dhënë shumë hollësi për nismën e tij, e cila do
të konsultohet me të gjithë serbët në të gjitha
shtetet e rajonit dhe pastaj pritet të miratohet
nga Parlamenti i Serbisë në muajin nëntor të
këtij viti. Sekretari i përgjithshëm i presidencës
serbe, Milan Selakoviç, duke shpjeguar
qëllimin e nismës kulturore të presidentit, de-
klaroi në 11 gusht se "Ne duhet të riekzami-
nojmë se ku jemi në Ballkan dhe në Europë",
objektiv i cili flet se nuk është fjala për një plat-
formë kulturore dhe as për një interesim ndaj
pakicave serbe në shtetet e tjera. Shfaqet si një
nismë politiko-diplomatike për rolin, që kërkon
Serbia në Ballkan.

Nisma kulturore e presidentit Aleksandër
Vuçiç synon që të ringjallë në kushtet e reja
idenë e vjetër të Millosheviçit "të gjithë serbët
në një shtet". Kjo synohet të bëhet jo duke u
vendosur të gjithë serbët në Serbinë e sotme,
por duke u vendosur Serbia në shtetet, ku je-
tojnë serbët. Objektivi bazë mbetet vendosja e
ndikimit dhe e kontrollit serb në shtetet e pa-
varura, që kanë dalë nga ish-Jugosllavia. Filo-
zofi dhe analisti serb Milan Demjanac thekson-
te në 8 gusht se "nisma është e rëndësishme si
simbol dhe inspiron shpresat që identiteti serb
do të rikthehet edhe në vendet e tjera të ish-
Jugosllavisë". Kuptimi i kësaj është se ka një
pikësynim shtetëror serb për të rikthyer sta-
tusin dhe vulën e identitetit të kontrollit serb
në të gjitha shtetet, që dolën nga ish-Jugoslla-
via. Mjeti, preteksti dhe instrumenti, që presi-
denti serb i mendon se mund të ndihmojnë këtë
ambicie janë pakicat serbe që jetojnë në shte-
tet e tjera ish-jugosllave. Nëpërmjet nismës kul-
turore justifikohet dhe forcohet ndërhyrja dhe
presioni i Serbisë në shtetet e tjera, si dhe detyr-
imi i këtyre shteteve për të pranuar peshën dhe
ndikimin e Serbisë në jetën politike, sociale dhe
ekonomike të atyre shteteve. Nisma kulturore
synon të shndërrojë pakicat serbe në shtetet e
tjera në karta force dhe vatra të influencës së
Serbisë në ato shtete.

Gjëja e parë, që flet për mossinqeritetin e
nismës, është se Presidenti i Serbisë e shpalli
nismën e tij në datën 4 gusht, që është dita e
operacionit të famshëm "Storm" të ndërmarrë
nga Kroacia në gushtin e vitit 1995 për të çliru-
ar pjesën e territorit kroat të pushtuar nga Ser-
bia. Presidenti serb, që flet shumë për pajtimin
në ish-Jugosllavi, në mënyrë aspak diploma-
tike bën një gjest jopajtues, duke e klasifikuar
ditën e fitores së ligjshme të ushtrisë kroate
mbi ushtrinë pushtuese të Millosheviçit si ditë
zie për serbët. Karakteri antikroat i mesazhit
presidencial serb lexohet lehtë si nga data e
shpalljes së nismës, ashtu dhe nga vetë nisma.
Këto nuk ishin të rastësishme, por për të
treguar se Beogradi në nismën e tij të re do ta
përdorë çështjen e pakicës serbe në Kroaci, e
cila arrin nja 50 mijë veta sipas regjistrimit
zyrtar, për ta pasur si instrument presioni dhe
shantazhi mbi shtetin kroat.

Gjëja e dytë, që flet për mossinqeritetin e
nismës, është se Vuçiç e shpalli nismën e tij si një
ndërmarrje e përbashkët me presidentin ultrana-
cionalist të së ashtuquajturës "Serpska republi-
ka" Milorad Dodik. Është një mesazh i hapur për
karakterin antiboshnjak të nismës. Nuk është një
zgjedhje e rastësishme, por për të demonstruar se
nisma kulturore do të inkurajojë pakicat serbe
në të gjitha shtetet e dala nga ish-Jugosllavia që të
ndjekin rrugën separatiste të Dodikut dhe të

"Është Jugosllavia e vjetër, plus Shqipërinë".
Është një ligjërim në ligjëratë të drejtë i presi-
dentit serb. Mbreti është lakuriq, pavarësisht
se nuk duan ta pranojnë disa zyra në Tiranë.
Natyrisht, presidenti serb do të përpiqet të për-
shtatet me kohën e "integrimeve dhe të global-
izimeve" dhe të gjejë forma dhe etiketa të reja
për realizimin e ideve të vjetra serbe. Një nga
këto forma është dhe nisma kulturore për iden-
titetin serb dhe bashkimin e të gjitha territor-
eve ku jetojnë serbët.

Projekti i "Serbisë së Madhe", që aspiron
presidenti serb, nuk ndalet vetëm në kufijtë e
ish-Jugosllavisë. Interpretimet dhe konceptet që
kanë qarkulluar në mediat serbe tregojnë se
ambicia është për të përfshirë në objektivat e
hapur dhe të fshehur të kësaj nisme të gjitha
shtetet e Ballkanit. Kjo konkretizohet nga thir-
rjet dhe programet që Serbia të organizojë dhe
të financojë shkolla serbe, gazeta, portale, ra-
dio, televizione, shoqata joqeveritare, qendra
studimore, shoqata kulturore dhe sportive ser-
be në shtetet e tjera të Ballkanit.

Jashtë rrezes së nismës kulturore serbe për
krijimin e "Serbisë së Madhe" nuk mbetet as
Shqipëria. Në fakt, përpunimi psikologjik serb
për të përgatitur një atashim të Shqipërisë te
Serbia ka kohë që ka filluar, dhe ai ka dhënë
rezultatet e veta në përhapjen nga lobi serb në
Tiranë të tezave filoserbe se Serbia dhe Sh-
qipëria janë miq historikë dhe nuk kanë luftu-
ar asnjëherë midis tyre, se Serbia na ka çliru-
ar nga pushtimi otoman, se Beogradi është më
afër se Brukseli etj. Diplomacia serbe sponso-
rizon prej kohësh në Tiranë portale, media, qen-
dra studimore, shoqata joqeveritare etj. Efekti
i përpunimit serb dhe i ndikimit të lobit serb
në Tiranë shpjegon lehtësinë me të cilën diplo-
macia serbe dhe institucionet e specializuara
serbe kanë arritur të shpikin në Shqipëri të ash-
tuquajturën pakicë serbe nga malazezët dhe nga
boshnjakët myslimanë, të ardhur në Shqipëri
në fillim të shekullit të kaluar. Që Shqipëria
hyn në rrezen e veprimit të ambicieve të Ser-
bisë e konfirmoi presidenti i së ashtuquajturës
"Serpska republika", Dodik, i cili duke folur
në 9 gusht për shtrirjen gjeografike të nismës
kulturore të Vuçiçit, deklaroi: "Ne duhet të sh-
tojmë Shqipërinë, Bullgarinë, Rumaninë dhe
Hungarinë, dhe të shohim se çfarë sfidash për-
ballojnë në këto shtete komunitetet tona ko-
mbëtare".

Nga nisma kulturore e presidentit serb du-
het pritur një intensifikim i ndërhyrjes serbe
në punët e brendshme të shteteve që kanë dalë
nga ish-Jugosllavia, por edhe të shteteve që nuk
kanë asnjë lidhje me Jugosllavinë, si Shqipëria.
Iluzionet se presidenti serb prej magjisë së in-
tegrimit europian është shndërruar nga skifter
i Millosheviçit në pëllumb të paqes ballkanike,
janë për naivët.

Aktivizimi i ideve të vjetra nacionaliste ser-
be për rikrijimin e Jugosllavisë apo për
"Serbinë e Madhe" mund të jetë edhe një pre-
sion i Serbisë mbi Bashkimin Europian dhe mbi
faktorin perëndimor për ta lejuar Serbinë të
luajë në Ballkan lojën e vjetër hegjemoniste.
Në Beograd nuk e kanë fshehur kurrë ambicien
për rolin e liderit apo të hegjemonit në rajon.
Nuk duhet përjashtuar gabimi që dikush nga
diplomacia europiane dhe nga disa organizma
paneuropiane t'ia ushqejë këtë ide për ta marrë
Serbinë me të mirë, që të mos shkojë te Rusia.
Akoma më i rrezikshëm do të ishte gabimi nëse
dikush në isteblishmentin zyrtar në Tiranë do
të hante karremin serb se Serbia mund ta nda-
jë me Shqipërinë rolin e saj drejtues në Ball-
kan. Roli i një hegjemoni rajonal do të ishin
një gabim i madh strategjik dhe gjeopolitik, që
do t'i kushtonte shtrenjtë stabilitetit të rajonit
dhe integrimit euroatlantik. Ndaj duhen denon-
cuar projektet e një "Serbie të Madhe" apo të
një "Jugosllavie të re", jo vetëm si gjeneratorë
konfliktesh të përgjakshme në rajon, por sepse
prej tyre humbësi më i madh do të ishin Sh-
qipëria, Kosova dhe kombi shqiptar.

punojnë për bashkimin e territoreve, ku ata jetojnë,
me Serbinë, siç po punon prej vitesh Dodik. Presi-
denti i së ashtuquajturës "Serpska republika" nuk
e fsheh aspak planin për të shkatërruar shtetin e
Bosnjë-Hercegovinës dhe për t'u bashkuar me
Serbinë. Kjo është strategji zyrtare e Serbisë, të cilën
e konfirmoi Tomislav Nikoliç, në 27 maj, kur ishte
ende zyrtarisht President i Serbisë. Me rastin e përu-
rimit të një ure midis Serbisë dhe Bosnjë- Herce-
govinës në pjesën ku ndodhet "Serpska republika",
Presidenti i Serbisë deklaroi se uronte që një ditë
Serbia dhe "Serpska republika" të jenë një. Kjo
shënon fazën e parë të planit të krijimit të "Serbisë
së Madhe" dhe nuk është e qartë përse nuk reaguan
Komisionerët dhe zëdhënësit e BE-së, sepse ai që
rivendikonte ishte presidenti i shtetit serb.

Në këtë funksion synohet nisma kulturore e
presidentit aktual serb për mbrojtjen e intere-
save kombëtare të serbëve në territoret, ku ata
ndodhen jashtë Serbisë, me aspirata për terri-
tore kroate, territore boshnjake, territore
malazeze, territore kosovare, territore maqedo-
nase etj. Kjo është strategjia e krijimit të "Ser-
bisë së Madhe", nëpërmjet bashkimit gradual të
territoreve ballkanike, ku jetojnë serbë, sepse në
të gjitha ish-republikat jugosllave kanë qenë
shpërndarë serbë si kolonë dhe jetojnë edhe sot.

Strategjinë e bashkimit të territoreve ku jetojnë
serbë, e shprehu pa doreza presidenti i së ashtu-
quajturës "Serpska republika", Milorad Dodik.
Duke shpjeguar nismën e re kulturore, ai dek-
laroi në datën 9 gusht
se "duhet ndjekur
shembulli i Gjerman-
isë Lindore dhe Perën-
dimore për bashkimin,
kur krijohen kushtet
historike". Kjo dek-
laratë meriton vë-
mendje, sepse Dodik e
shprehu kur po fliste
për nismën kulturore
të presidentit Vuçiç, që
do të thotë se nisma do
të punojë në drejtimin e bashkimit të Serbisë me
"Serpska republikën" duke kërkuar modelin ose
formulën e "dy Gjermanive". Meriton vëmendje
të veçantë mënyra se si e interpreton Serbia for-
mulën e njohur të "dy Gjermanive". Sidomos qar-
qet zyrtare në Tiranë dhe në Prishtinë duhet të
ndalen ta analizojnë, sepse formula e "dy Gjer-
manive" po serviret nga disa zyra diplomatike eu-
ropiane si mënyrë e zgjidhjes së raporteve midis
Serbisë dhe Kosovës. Unë kam pasur dhe kam
mendimin që në vitin 2010, kur u hodh për herë të
parë kjo formulë për raportet e Kosovës me
Serbinë, se ajo është e papërshtatshme, sepse do
të inkurajojë Serbinë që të kërkojë më vonë bash-

kimin e Kosovës me Serbinë. Deklarata e presi-
dentit të "Serpska republikës" nuk lë hapësirë për
ekuivok.

Nisma kulturore e Presidentit të Serbisë
ravijëzohet si një projekt për të krijuar një "Ser-
bi të Madhe" duke shkëputur nga shteti i Bosn-
jë-Hercegovinës "Serpska republikën", si fazë e
parë. Në këtë fazë Serbia planifikon edhe anek-
simin e gjysmës së Kosovës sipas planit të min-
istrit të Jashtëm serb Ivica Daçiç, i cili çdo ditë
qysh nga shpallja e nismës së Vuçiçit për "dialo-
gun e brendshëm serb" për Kosovën, përsërit pub-
likisht kërkesën për "delimitimin" dhe ndarjen
e Kosovës.

Më tej parashikohet faza e dytë e zgjerimit
direkt ose indirekt të Serbisë me territore nga
shtete të tjera të ish-Jugosllavisë, ku ka pakica
serbe, dhe Serbia ka ndikim e prani të fortë poli-
tike, ekonomike dhe demografike. I tillë është
Mali i Zi, ku Serbia po punon fort që pakica ser-
be atje të marrë kontrollin mbi qeverinë dhe mbi
institucionet malazeze, me qëllimin që të pasojë
bashkimi i këtij shteti me Serbinë. Partia poli-
tike "Nova" e pakicës serbe në Mal të Zi njoftoi
në 11 gusht se do t'i bashkohet projektit të nismës
kulturore të Vuçiçit. Një zyrtar i kësaj partie,
Jovan Vucuroviç, deklaroi se partia e tij do t'i
propozojë "mënyra kulturore dhe të tjera për të
bashkuar serbët nga të gjitha territoret serbe".
Në konceptin politik nacionalist serb me "terri-
tore serbe" kuptohet gjysma e Ballkanit. Ndaj

është i gjallë në Beo-
grad pretendimi se
kudo që ka serbë janë
territore serbe, të cilat
duhen bashkuar në
një të ardhme me
Serbinë. Kjo është
strategjia afatgjatë e
nismës kulturore të
Vuçiçit. Nisma kultur-
ore e presidentit serb
mori një përkrahje të
menjëhershme nga

organet e propagandës ndërkombëtare të Rusisë,
e cila vazhdon të punojë së bashku me institu-
cionet e specializuara serbe që të përmbysin
raportin e forcave në shtetin malazez për të anu-
luar anëtarësimin e tij në NATO.

Presidenti i ri i Serbisë, Aleksandër Vuçiç ësh-
të i obsesionuar nga ideja e rikrijimit të
Jugosllavisë, të cilën e drejtonte Serbia. Këtë ide
ai e paraqiti hapur në prill të vitit 2017. Në inter-
vistën e tij të parë si president, dhënë portalit
amerikan "Politico", në 6 prill, i pyetur nëse me
planin e tij për një treg të përbashkët ballkanik
ai po përpiqet të rikrijojë Jugosllavinë, Vuçiç
përgjigjet pa hezituar dhe në mënyrë pohuese se

Katovica

Diplomacia serbe sponsorizon prej kohësh në Tiranë
portale, media, qendra studimore, shoqata joqeveritare etj.

 Akoma më i rrezikshëm do të
ishte gabimi nëse dikush në

isteblishmentin zyrtar në Tiranë
do të hante karremin serb se

Serbia mund ta ndajë me
Shqipërinë rolin e saj
drejtues në Ballkan.
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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.

12466 2.11.1993 TIRANE SEJFULLA KARAPICI SEJFULLA KARAPICI 1996 8350 647

12467 15.8.1994 TIRANE ABDYL KARAPICI VAJE LINXA 1996 8350 288

12468 30.8.1994 ELBASAN SELIME DUSHKU TASIM DUSHKU 1996 8524 16

12469 14.12.1995 ELBASAN BANUSH MUSTA YMER MUSTA 1996 8525 5900

12470 1.7.1994 ELBASAN MEREME HUTA ISMETE
MUSMUC A

1996 8522 400

12471 30.8.1994 Korçe Ilo Kuklina 1996 1228 150

12472 31.8.1994 Korçe Vani Shule 1996 2834,  1403 1610

12473 31.8.1994 Korçe Kalem Selmani 1996 3903 6976

12474 31.8.1994 Korçe Ferit 1996 3318 3842

12475 31.8.1994 Korçe Hekuran Pashollari 1996 3553 5949

12476 9.8.1994 Korçe Jani Pamoll i 1996 1446 410

12477 25.8.1994 Korçe Dhoksi Isaku 1996 1446 125

12478 pa date ko Nebi salianji 1996 1578 1603

12479 1996 Korce Teki 1996 3777 3660

12480 TIRANE ISLAM QINAMI HYSEN QINAMI 1996 8250 915

12481 31.8.1994 TIRANE MYSLYM BEKA MYSLYM BEKA 1996 8210 1000

12482 1995 Fier Sulo Klosi Ismail Klosi 1996 1090 5,780.00

12483 1995 Fier Qemal Klosi Qemal Klosi 1996 1090 5,216.00

12484 1996 Fier Elmaz Elmazi Asllan Elmazi 1996 1845 5,380.00

12485 1996 Fier Eqerem Shehu Tajar Shehu 1996 1845 9,000.00

12486 1996 Fier Tafil dhe Zylo Brahaj Myrto Brhaj 1996 2207

12487 1996 Fier Sulo Resulaj Sulo Resulaj 1996 3789 10,000.00

12488 1995 Fier Tajar Sulaj Hane Sulaj 1996 1566 300.00

12489 1995 Fier Rusht Taullai Haki Taullai 1996 1845 2,500.00

12490 1993 Fier Avni Sabri Kaltanji Avni Kaltanji 1996 1090 10,500.00

12491 1994 Gjirokaster Petraq Nako 1996 3580 2282000

12492 4.7.1996 DIBER ISMAIL GJETA YMERR GJETA 1996 2846 4390

12493 1194 ELBASAN DEMIR ZOGOLLI HAZIZ ZOGOLLI 1996 2446 1100

12494 31.8.1994 ELBASAN NAZIF MEMA IBRAHIM MEMA 1996 3499 900

12495 2.8.1994 KORÇË Stefan Shuke 1996 8581 33

12496 KORÇË Spase Tasel lari 1996 8581, 8582 1200

12497 1994 KORÇË Vasil Velo 1996 8581, 8582 88

12498 28.6.1996 Kukes Avdi Meshi Avdi Meshi 1996 2244 7345

12499 30.6.1996 Kukes Hume Syla Hume Syla 1996 3073 19829

12500 30.6.1996 Kukes Sel im Q uni Sel im Q uni 1996 2463 54949

12501 30.6.1996 Kukes Hajdar Shuti Hajdar Shuti 1996 3720 11648

12502 30.6.1996 Kukes Isuf Morina Isuf Morina 1996 2315 3634

12503 30.6.1996 Kukes Selman Musa Selman Musa 1996 3012 12414

12504 30.6.1996 Kukes Gani Begu Gani Begu 1996 2463 6240

12505 28.6.1996 Kukes Skender Kumanova Skender Kumanova 1996 3720 13395

12506 18.4.1996 DIBER MEHMET KASMI LIFE TAKA 1996 2149 3947

12507 9.7.1996 DIBER ABDI DISHUKA XHEMAL DISHUKA 1996 1325 4061

12508 1995 Fier Zenel Pashaj Habib Pashaj 1996 1845 10,817.00

12509 1993 Gjirokaster Nuro tena 1996 8541 1465

12510 28.6.1996 Korce Sulejman 1996 1202 37766

12511 8.1.1995 TIRANE BESIM POPA 1996 2467 3800

12512 16.4.1994 TIRANE BESIM ZELIA BESIM ZELIA 1996 8330 169

12513 24.8.1994 TIRANE
URANI , 

GRIGORA , 

NIÇA, TAÇI, 

CIGARJA, 
SAFIE KAÇILA 1996 8350 52

12514 22.12.1993 TIRANE
MYSLYM, 

DYKBERE, 

JUMA, 

KARAPICI
MYSLYM JUMA 1996 8350 170.13

12515 1.4.1995 TIRANE ZENUN TAFA XHEVDET TAFA 1996 2399 13354

12516 25.6.1995 TIRANE MATEM XHANI 1996 2538 5370

12517 11.3.1995 TIRANE SHABAN KALLCAKU 1996 2721 8750

12518 1997‐‐2001 Vlore Mico llusho Eleni Llusho 1995 2895

12519 17.11.2008 Berat Selman Duhanxhi 1996 8501 1440

12520 21.7.2009 Berat Neki Poconi 1996 8502 6497

12521 21.11.1995 Korce Sotir Doni 1996 3938 45

12522 9.10.1996 KORCE KO STAQ NEÇKA 1996 1955 45

12523 Gjirokaster Tahir Kadena Bashkim Kadena 1996 1053 150

12524 Korce Jadhi Dolani 1996 2028 1478

12525 22.4.1996 KORCE SPIRO SHKEMBI 1996 3893 390

12526 24.3.1994 Korce Stavri Kallço 1996 3016 1500

12527 22.3.1994 KORCE IBRAHIM KULLA 1996 1800 4935

12528 22.3.1994 KORCE IBRAHIM
CO RBAXHI 
U 1996 1800 3788

12529 1994 Korçe Aristote l Cico 1996 2390 1176

12530 10.8.1994 Korçe Lame Velikollari 1996 2503 400

12531 9.8.1994 Korçe Mersin Lipo 1996 3005 1050

12532 Tahir Bregu 1996 2998 2920

12533 pa date Xhafer Lenja 1996 2710 272

12534 1.3.1995 Korce Nesti Bani 1996 3819 200

12535 22.6.1995 Lezhë Hafiz Muhameti Emine Muhemeti 1996 8631 8262

12536 Lezhë Mark Prenga Pjetër Prenga 1996 3224 22075

12537 8.7.1995 Shkoder
Tahir,Selim
,Xh evdet Myrtja Tahir Myrtja 96 1065 1500

12538 8.7.1996 Shkoder Pjeter Gjoni Pjeter Gjoni 96 2819 2000

12539 23.7.1996 Shkoder Pjeter Shuku Pjeter Shuku 96 3168

12540 22.7.1996 Shkoder Sait Mehaj Haxhi Mehaj 96 3652

12541 PA DATE TIRANE
ABDURRAMA

N
GJOKA 1996 8270 399.9

12542 1993 Vlorë Komuniteti Myslyman Esat Izeri 1996 8642

12543 26.6.1996 Kukes Perparim Çela Perparim Çela 1996 2463 10865

12544 1994 Vlorë Polo Mërtiri Manol Mërtiri 1996 8642

12545 " DURRES
Vangjel  e 
Telemak

Anastasiad 
hi 1996 8518 1669

12546 PA DATE DIBER HAXHI GJAPI KADRI GJAPI 1996 2932 166

12547 1993 Gjirokaster Rahmi Karagjozi Veiz Karagjozi 1996 3806 4000

12548 15.12.1995 KORCE ANXHI MYSLYMI 1996 8564 190

12549 16.12.1994 Korçe Loto Risto 1996 1187 773

12550 1994 Halim Kocibelli 1996 3528 282

12551 30.6.1996 Kukes Xheli l Kastrati Xhelil Kastrati 1996 3073 1000

12552 1993 Vlore Jani Mustaqi Spiro Mustaqi 1996 2518

12553 15.9.1993 Durres
Minel la e  

Jani
leka 1996 8512 750

12554 30.6.1995 Durres Ismail Pogrozhda 1996 8515 700

12555 20.9.1993 Durres Areti leka 1996 8514 3430

12556 1.9.1994 Durres Tanush Ismailati 1996 8515 9200

12557 9.1.1996 Durres Riza Bajrami 1996 8515 5000

12558 9.4.1996 Durres Kostandin Leshnja 1996 8515 1180

12559 21.9.1993 Durres
Levan   dhe 
Haik

Bodikjan 
Ballgjani 1996 8513 78

12560 1.9.1994 Durres Kozma Gjoni 1996 8515 1265
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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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filozofikfilozofikfilozofikfilozofikfilozofik

KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1. Një kambist i dikurshëm.
5. Bie me rrebesh.
8. Një pjesë e parlamentit.
9. Ridimensionuar pjesërisht.
12. Fillojnë daljen.
13. U kompozua nga Mascagni.
14. Mund të jetë një mbrëmje letrare.
18. Gjyma e sasisë.
19. Një mund të jetë shtypi.
21. Fillojnë themelet.
22. Bëhen edhe dukepredikuar
23. Mund të jenë edhe nafte të tilla.
24. Mbetet në fund.
25. Fillojnë matjet.
26. Një mund të jetë drite.
28. Janë ata që na takojnë.
30. Mbyllet me dorezë.
31. Eshtë perime.
32. Ngrysen në mbrëmje
35. Inicialet e Triolet

HORIZONTAL
1. Eshtë përgatitja në palestër.
6. Një këngëtare si Inva Mula.
11. Grandi këngëtare.
12. Fillojnë pushimet.
13. Një mbishkrim në kryq.
14. Një peshë e pastër.
15. Ndërmarrje Industriale Berat.
16. Ki Moon në OKB.
18. Pak analogji.
19. Punon me nivel.
22. Fillojnë lehtë.
23. Janë pakica kombëtare
25. Eshtë me e pakta.
26. Andrea aktore.
27. Janë në park në një film shqiptar.
29. I ka të ndryshme Siria.
30. Një ushtarak i rangu të ulët.
31. Janë pika në kushtetutë.
34. Një ndjenjë që ngjall krupën.

- ''Kur të ketë kaluar stuhia, nuk do të mbash mend se si
ja dole apo si mbijetove. As nuk do të jesh i sigurtë
nëse stuhia ka kaluar me të vërtetë. Një gjë e vetme
është e sigurtë. Sapo të ketë kaluar stuhia, ti nuk do të
jesh më kurrë i njëjti person me atë që ishe para se të
fillonte stuhia.'' Haruki Murakami

DA VINÇI
- Kënaqësia më fisnike, është gëzimi i të kuptuarit.
- Ka tre lloj njerëzish: ata që shohin, ata që shohin

atë që u tregohen, dhe ata që nuk shohin.
- Nuk ka asgjë në botë që të çarmatosë më shumë

e më fort sesa mendimi që përmban mirësi...

- Mënyra e vetme për të jetuar,
është të pranosh çdo minutë të
kësaj jete si një mrrekulli të
papërsëritshme.

 (M. Storm Xhejmson)

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

- Mediokriteti nuk njeh asgjë më të
lartë se veten e vet.

(A. Konan Dojl)

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

36. Inicialet e Lattuada regjisor
37. Maresca mesfushor italian
39. Një Montenegro në shishe.
41. Ferdinand mbrojtës angelz.
43. Lindin këlyshë
46. Eshtë i vogël ai i televizorit.
47. Tregohet me kurorë.

VERTIKAL
1. Eshtë ekipi që luan për kupën.
2. Papas aktore .
3. Në mes të Catherine dhe Jones
4. Finok pa kufij
5. Kufizojnë katete
6. Makinë japoneze.
7. Manovron me cloche.
8. Kufizojnë në rajon.
9. Eshtë gjyqtari i lojës.
10. Tre në Niagara.
12. Janë zjarrvënësit.
15. Eshtë kumbarë.

17. E dymbëdhjetë ajo e Shakespeare.
19. Një kullë në xhami.
20. Mbahet për drejtim.
21. Fillojnë reformat.
23. Dikur quhej Mediolanum.
24. Temat pa kufij.
25. Një vit që parashikohet.
28. Një defekt... në aparaturë.
29. Studiohen nga haraldika.
32. Inicialet e Rohmer, regjisor
33. Ka shumë anije.
35. Në fillim të vitit.
36. Marsi i akejve.
37. Eshtë nusja në altar.
38. Kujt i vjen ka turp.
39. Një pjesë e atributeve
40. Gjysma e arenës.
42. Të parat në ankim.
44. Inicialet e Malkovich aktor.
45. Ai në pasqyrë.

36. Inicialet e Einstein.
37. Një pjesë e dimenisoneve.
38. Emri i Mondrian
40. Grisur me gur.
42. Në fund të pritjes.
44. Ndal në kufij.
45. Ishte muza e astronomisë.
48. Përfshin të gjithë zejtarët.
49. Fleming që krijoi James Bond.

VERTIKAL

1. Jessica Parker aktore.
2. Skuadër greke.
3. Fillojnë një argument
4. Arrihet një duke mundur
5. Hidhen me sy
6. Lindi  në kokë.
7. Diftong në duar.
8. Një çiklist vetëm në velodrom.
10. Vriten nga espada të tillë.

11. Janë ato që shërbejnë për higjienën nëpër
spitale.
15. Eshtë pëlhura e toreros.
16. Shtizat pa shat.
17. Paguhet për vonësë
19. Një armë e vdekjes.
20. Scola regjisor.
22. Ishin vajza rtë Mnemozinës
23. Përfshijnë edhe lakrat.
27. Jupi ish futbollist.
29. Kush nuk di... mbytet.
33. Inicialet e Presley-t.
34. Turner këngëtare.
36. Argento aktore
37. Pak dramatike.
39. Një... gjerman.
40. Të parat në radhë.
41. Pak iniciativë.
43. Sikur janë në krye.
45. Në fund të krahut.
46. Fillojnë ritmin.
47. Ekstreme në aviacion.

M A K U T E R I P I R T I M

A G A R I R E N D E M I K E

L I T A R E T E S O R

E M I L E K A P E L I M I

D E L E D E P O Z I T A T

A T E K A P A N O N E T

L U H K A N A R I N E T A M

E S S E N O D A M E T A N A

C I P A E M I T E K E M E R

M M I E K A T E T E T I I

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

U N A Z A R E N D O R E A

M I R A N D A B I S H T I

I R A L A R M A D H I R D

T O A P A R A T E T A E

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

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

I A K O T A N I T O D E S

M K A B I N E T E E R A R

P U R T E K E E T N I K E

T P E R S E T T I N T I M

L A O I T L G O L L A L A

I T H R T I P E T E R I K

V O L E E R A L E N D E A E

K U L T M A P L A B

O R E K A S T I L E R

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

B L K L E O P A T R A

I E K I T R E T E S

L A J M E K E R M A T

T E R M A T A R M I C E

O T O S C I R M A

B R E D H R I A I R K

I U L E I N E P H I L
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S E T E S K I C A T E O

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13

14 15 16 17

18 19 20 21

22 23 24

25 26

27 28 29

30 31 32 33

34 35 36

37 38 39 40

41 42 43 44 45

46 47

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 11 1 12

13 14 15 16 17

18 19 20

21 22

23 24 25

26 27 28 29

30 31

32 33 34 35 36

37 38 39 40 41

42 43 44 45 46 47

48 49

5 V 2 E  6R 1 A 15 1 10 15 16

2 5 2 10 6 3 5 1 4 2

7 1 1 1 5 8 15 1 7 3

3 4 8 15 8 10 8 7 3 5 1

7 4 3 11 1 1 4 8

2 10 3 11 1 11 2 6

5 2 12 2 7 11 2 5

5 5 2 6 1 11 16 1 8 6

2 6 6 3 7 3 16 2 2

14 8 4 7 14 6 1 16 2 7

1 10 1 2 10 1 10 3 2

12 1 6 1 5 1 16 3 7 2 12

Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave

ZBAVITJE
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