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Fund bashkëqeverisja, dorëheqjet janë dërguar me postë dhe email në qeveri 
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“Pronat e grekëve ia dhuroi Kryqit të Kuq pas shtetëzimit”
Nga FATMIRA NIKOLLI randë me datë 5 prill 1930 

dhe t’urdhënit autorizues të 
Ministriës së Financavet tele-
grafi kisht, i asht dhurue prej 
shtetit NALT MADHNIES 
TIJ ZOGUT-TË PARË, pasuni-
ja shtetnore e Sarandës në 
Zyrën e Ipotekavet të Delvi-
nës nën zotnimin e tij: duke 

AKT DHURIMI I  SA-
R A N D Ë S  Z O G  I 

MBRET’I SHQIPTARËVET 
ME VULLNET TË POPUL-
LIT. Vjeti 1937, me 24 të mujit 
mars, ditën e mërkurë...Në 
bazë të ligjës mbi dhurimin 
e pasunisë së Shtetit në Sa-
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ZGJEDHJET
RAPORTI

Ministrat teknikë
kanë qëndrim të
njëjtë me PD-në se

më 25 qershor votat u blenë.
Sipas tyre, votat u blenë nga
burime të paligjshme. Një
raport voluminoz me më
shumë se 100 faqe pasqyron
aktivitetin e 7 ministrave
teknikë gjatë 20 ditëve të
monitorimit të fushatës ele-
ktorale dhe konkluzioni nuk
ndryshon nga ai i Partisë
Demokratike. Aty thuhet se
pati shitblerje masive të
votës edhe me burime të
paligjshme parash, aq sa
ndikoi në rënien e vlerës së
euros menjëherë pas mar-
rëveshjes Rama-Basha deri
dy ditë pas zgjedhjeve; se
grupe kriminale mbështetën
partitë e mazhorancës në
zgjedhje; se punonjës të Poli-
cisë së Shtetit mbështetën
qeverinë në bashkëpunim
me elementë kriminalë dhe
se administrata e fondet bux-
hetore u përdorën në fushatë.
Raporti përmend 3.600 lëvizje
në kundërshtim me ligjin në
administratë gjatë fushatës.
Në raport përmenden emrat
e institucioneve dhe person-
ave që konsiderohet se kanë
shkelur ligjin zgjedhor, apo
ligje të tjera të standardeve
për zgjedhjet, por në të
shumtën e rasteve, raporti
thotë se nuk janë verifikuar
nga policia, ose kanë mbetur
pa përgjigje. Për shembull, në
raport thuhet se ministrat
teknikë kanë dërguar në
Prokurori rreth 110 raste për
krime zgjedhore, ndërsa poli-
cia ka proceduar vetëm 69
nga 484 denoncime të përcjel-
la nga Ministria e
Brendshme. Përveç kohës së
shkurtër 20-ditore, në raport
thuhet se Task-Forcës nuk
iu vunë në dispozicion mje-
tet e nevojshme financiare
apo logjistike për të kryer një
proces real monitorimi. Të
gjitha këto shkaqe - shkru-
het në raport - bënë të vësh-
tirë, deri në pamundësi, përm-
bushjen e misionit të
ngarkuar. Për këtë arsye,
duke e vlerësuar si një prak-
tikë shumë të mirë përfshir-
jen e opozitës në qeveri gjatë
vitit zgjedhor, në funksion të
standardeve të zgjedhjeve,
dhe që kjo përfshirje të jetë
efektive, raporti rekoman-
don pjesëmarrjen e opozitës
3-6 muaj para zgjedhjeve. Por
raporti final për zgjedhjet, i
cili u është shpërndarë edhe
partnerëve ndërkombëtarë,
konsiderohet procedural-
isht jo korrekt nga qeveria,
sepse ai nuk është diskutu-

RAPORTI PER 25 QERSHORIN, SHKELËSIT E LIGJIT GJATË FUSHATËS ELEKTORALE

Ministria e Drejtësisë. Znj. Juliana Hoxha, megjithëse ishte kandidate
për deputete në listat e subjektit zgjedhor Partia Socialiste, vazhdonte
detyrën duke mos u pezulluar nga detyra sipas nenit 37(3), të Ligjit nr.
152/2013, "Për nëpunësin civil".

Ministria e Arsimit. Z. Ndreca ka ushtruar presion mbi stafin e
Ministrisë nëse do të mbanin komunikim me ministrin dhe kabinetin e
saj, ka penguar drejtoritë të zbatojnë urdhrat e Ministrit dhe ka penguar
procesin e monitorimit të sjelljes së administratës referuar Urdhrit 65/
2017 apo më tej të VKM 473/2017.

Ministria e Arsimit. Përmendim rastin e z. Alqi Kushi, Drejtor i
Përgjithshëm i Shërbimeve Mbështetëse apo zyrës së protokollit në këtë
ministri, që refuzonte pa shkak apo duke gjetur justifikime të ndryshme
të protokollonte dhe vuloste shkresat e Ministrit duke penguar
drejtpërdrejt dërgimin e korrespondencës nga ky i fundit.

Ministria e Arsimit. Edhe znj. O. Koleka në funksionin e Drejtorit të IT
ka shpërfillur urdhrat e Ministrit dhe ka penguar përmbushjen e detyrave
në drejtim të monitorimit të sjelljes së administratës shtetërore dhe
përdorimit të fondeve publike apo të autoritetit shtetëror në mbështetje
të subjekteve të caktuara elektorale. Gjithashtu, znj. Koleka sipas
urdhrit të z. Ndreca ka refuzuar të publikojë në faqen zyrtare të MAS
deklaratat për shtyp të Ministrit.

Ministria e Arsimit. Asistentja e ish-ministrit znj. Olta Xhaçka dhe
asistentja e SP të MMSR kanë penguar Ministrin e MMRS të ushtrojë
funksionet e saj dhe veçanërisht në drejtim të procesit të monitorimit
referuar VKM 473/2017. Sipas informacionit të përcjellë nga Ministri, ato
kanë ushtruar presion mbi administratën dhe kanë bërë publike
dokumente zyrtare me qëllim dëmtimin dhe pengimin e punës së
Ministrit.

Ministria e Arsimit. Artur Micko, i komanduar Drejtor i Përgjithshëm i
Shërbimit Kombëtar të Punësimit, ka refuzuar të shqyrtojë në mënyrë
objektive rastet e përfshirjes në fushatë të punonjësve të Shërbimit
Kombëtar të Punësimit dhe t'i shkarkonte nga detyra sipas propozimit të
Ministrit. Ky qëndrim i tij ka qenë subjektiv për sa kohë z. Micko ka

mbajtur deri vonë pozicionin e kryetarit të FRESSH dhe në këto rrethana,
ai ka refuzuar të shkarkonte dy persona që bënin propagandë dhe ishin të
përfshirë në fushatë për subjektin elektoral PS.

ISSH. Drejtori i ISSH nuk ka bashkëpunuar me Ministrin, në procesin e
monitorimit të sjelljes së administratës shtetërore. Pavarësisht
propozimeve të Ministrit që të merreshin masa administrative ndaj 22
punonjësve të ISSH pasi ishte provuar që ishin përfshirë në fushatë
zgjedhore, është justifikuar me presionet që kishte marrë.

Ministria e Shëndetësisë. Ministri i Shëndetësisë për shkak të vonesës
në përgatitjen e udhëzimeve në zbatim të VKM nr. 473/2017 ka kërkuar
nga SP dhe Komisioni i Disiplinës fillimin e procedimit disiplinor ndaj
Drejtoreshës së Shërbimeve Mbështetëse, znj. Lindita Backa.

Ministria e Brendshme. Një nga shembujt më tipikë të një SP politik
është ai i Genci Gjonçaj, SP i Ministrisë së Punëve të Brendshme, i cili
është fakt i njohur dhe që mund të verifikohet lehtësisht se ka qenë në
kohën e emërimit përfaqësues i subjektit politik Partia Socialiste.

Ministria e Financave. Përmendim këtu rastin e Ministrit të Financave
dhe Zëvendësministrit të Financave, znj. Irena Beqiraj. Kjo e fundit, nën
justifikimin se mbronte nëpunësit civilë në Ministrinë e Financave (çka
nuk është tagër e saj pasi nuk është pjesë e shërbimit civil), ka vepruar
në shkelje të autoritetit të ministrit si titullari më i lartë në institucion, duke
cenuar hierarkinë administrative, si dhe është sjellë në mënyrë tërësisht jo
etike kundrejt ministrit në fjalë dhe madje edhe Zëvendëskryeministrit,
duke bërë edhe deklarata publike në media dhe rrjete sociale aspak
serioze dhe të denja për një funksionar të lartë të administratës. Për këtë i
është kërkuar Kryeministrit ta propozojë për shkarkim në Këshillin e
Ministrave, kërkesë e cila ka mbetur pa veprim.

Bashkia e Tiranës. Kjo bashki nuk dërgoi informacion për Task-Forcën
duke vepruar në mungesë të plotë transparence, me gjithë mendimin e
Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil, që të paktën për disa
aspekte të kihej parasysh transparenca. Për më tepër që, në zbatim të
pikës 2, paragrafët 2 dhe 4, të VKM 473/2017, Bashkia Tiranë, si çdo bashki
tjetër që bashkëpunoi pa hezitim, kishte detyrim për të dhënë informacion.

ar dhe nuk është miratuar në
mbledhjen e Task-Forcës si-
pas parashikimeve të ven-
dimit të qeverisë. Në përm-
bledhjen e raportit, tregohet
se ministrat e zgjedhur nuk
kanë mundur të mos lejojnë
parregullsi në procesin
zgjedhor të 25 qershorit. Shit-
blerja masive e votës, mbësh-

tetja e partive të
mazhorancës nga grupe
kriminale dhe bashkëpuni-
mi i tyre me policinë, janë el-
ementë që evidentohen në
raportin e plotë. "Janë an-
gazhuar në mënyrë masive
burime të dyshimta financia-
re në shitblerjen e votës nga
subjekte politike të

mazhorancës ose persona të
lidhur me këto subjekte,
ndërkohë që Drejtoria e
Parandalimit dhe Pastrimit
të Parave nuk ka raportuar
raste të tilla. Janë an-
gazhuar grupime të njohura
kriminale në mbështetje të
subjekteve politike të
mazhorancës në fushatën

elektorale veçanërisht në
qarqet Durrës, Shkodër,
Lezhë, Dibër, Elbasan, Ti-
ranë, Berat, Fier dhe
Gjirokastër. Punonjës të Pol-
icisë së Shtetit kanë mbësh-
tetur subjekte elektorale të
mazhorancës në bash-
këpunim me elementë krimi-
nalë", shkruhet në raport.

S'ka dilema për
"Rama 2", Demiraj:

Nder të isha ministër

Raport i plotë 100 faqesh, emrat e institucioneve dhe individëve që shkelën ligjin

Zgjedhjet, teknikët: Votat u
blenë, burimet të paligjshme
"Fushata, 3.600 lëvizje anti-ligj në administratë"

Valentina Madani

Duke bërë të ditur
largimin, në një

postim në "Facebook",
ministri i Brendshëm ka
bërë dhe një analizë të
punës në 12 javë detyrë,
duke theksuar se prior-
itet ka qenë toleranca
zero ndaj drogës. Ai sh-
ton se në bashkëpunim
me Policinë e Shtetit u
sekuestruan 37 tonë
kanabis, u shkatërruan
40 mijë rrënjë kanabis, u
konfiskuan 13 skafe si
dhe u ndaluan mbi 75 per-
sona. Jo vetëm kaq, por
Demiraj përjashton mun-
dësinë e të qenit si min-
istër i Brendshëm në
qeverinë "Rama 2". "Men-
doj se duhet të sqaroj se
çdo kontribut i imi në
qeverisje është bërë në
funksion të realizimit të
qëllimeve të treguara më
lart në kuadër të detyrës
sime si ministër teknik,
e sigurisht jo në kuadër
të përfshirjes sime në
qeverinë e ardhshme të
mazhorancës aktuale.
Kam qenë dhe vazhdoj të
jem i vendosur për të
kontribuar në drejtimin
e agjencive ligjzbatuese
që merren me çështje të
sigurisë dhe mbrojtjes
kombëtare", u shpreh z.
Demiraj.

Braçe: 'Lulëllëqet' s'i
bën dot kurrë prova!

Deputeti i PS-së Erjon Braçe lëshoi dje, akuza në
drejtim të ministrave teknikë që dhanë dorëheqjen, se

raporti i bërë nga ata për standardet e zgjedhjeve është i
njëjtë që prej 2001-shit. Me anë të një mesazhi në faqen e tij
të "Facebook"-ut, Braçe pohon se 'Lulëllëqet' nuk i bën dot
kurrë prova. "Po prova, prova a keni? Se raport paskeni
shkruar. Është i njëjtë që prej 2001-shit! Ka një tip në PD që
e ka raportin gati, ndaj e mbajnë të gjithë aty, thjesht për
atë raport. Tani, raporte shkruan kushdo; puna është t'i
provosh, domethënë të kesh prova të qarta e të pakundër-
shtueshme! Të thënat e Lulzim Bashës dhe çdo zari të tij
që humbi më thellë se kurrë qarkun që kryesonte - secilin
qark, nuk mund të jenë prova! 'Lulëllëqe' patjetër që janë!
Madje të përsëritura", shkruan Braçe në "Facebook".
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Gjashtë ministrat
teknikë dhe zëv
endëskryeministrja

Ledina Mandija paraqitën dje
në mesditë dorëheqjen nga
qeveria "Rama". Shkresat e
dorëheqjes mësohet se janë
dërguar me postë dhe email
në Kryeministri. Kështu,
përveç dorëheqjes së numrit
dy të ekzekutivit, në Kryemi-
nistri ka mbërritur edhe
dorëheqja e ministrit të
Brendshëm, Dritan Demiraj,
ajo e ministrit të Drejtësisë,
Gazment Bardhi, dorëheqja e
ministres së Financës, Helga
Vukaj, ajo e ministres së Ar-
simit, Mirela Karabina, e
ministres së Mirëqenies So-
ciale, Xhulieta Kërtusha si
dhe dorëheqja e ministrit të
Shëndetësisë, Arben Beqiri.
Pas largimit të tyre, në detyrë
do të jenë zv/ministrat, edhe
pse Kushtetuta e përcakton
se titullari nuk largohet deri
në zëvendësimin e tij. Vetë
ministrat prej kohësh kanë
nisur delegimin e kompeten-
cave, ndërkohë që vetëm dje
dorëzuan dorëheqjet në pro-
tokollin e Kryeministrisë. Sa
i takon raportit, mësohet se
është cilësuar proceduralisht
jo korrekt dhe i paligjshëm.
Kjo me argumentin se nuk
është diskutuar dhe miratu-
ar në mbledhjen e Task-
Forcës, sipas parashikimeve
të VKM-së e cila e legjitimoi
Task-Forcën dhe përcaktoi
funksionet e saj në zbatim të
marrëveshjes Rama-Basha.
Gjithsesi pritet që në 27
gusht, Partia Socialiste të
mbledhë asamblenë e saj, ku
do të diskutohen zgjedhjet e
25 qershorit, por po ashtu dhe
strategjia për mandatin e
dytë qeverisës. Kështu merr
fund bashkëqeverisja PD-PS,
e lindur pas marrëveshjes
Rama-Basha mbrëmjen e 18
majit. Edhe në ditën e tyre të
fundit në detyrë, ministrat
teknikë nuk e takuan kryem-
inistrin Rama. Ata në tre
muaj detyrë nuk e kanë
takuar asnjëherë Ramën. Ka
qenë kryeministri ai që i ka
anashkaluar mbledhjet apo
takimet me ministrat e
Bashës. Ministrat teknikë e
morën detyrën menjëherë
pas marrëveshjes politike
Rama-Basha në funksion të
zgjedhjeve parlamentare të 25
qershorit. Në bazë të doku-
mentit që prodhoi mar-
rëveshja e 18 majit, ata du-

hej të qëndronin në detyrë
vetëm për të monitoruar pro-
cesin zgjedhor. Por pavarë-
sisht humbjes në zgjedhje të
demokratëve dhe përfundim-
it të "kontratës" së bash-
këqeverisjes, ministrat
teknike të Lulzim Bashës
qëndruan në poltronat min-
istrorë për 3 muaj, me argu-

mentin se ishin duke përpi-
luar raportin për ecurinë e
procesit të zgjedhjeve të 25
qershorit. Ajo çka pritet të
shihet në shtator, kur do të
nisë dhe sezoni i ri politik,
është zbatimi ose jo i paktit
mes Ramës dhe Bashës për
ndërhyrje në Kushtetutë dhe
në kodin elektoral. Por me

përfundimin e raportit për
zgjedhjet, duke dhënë
dorëheqjen, përfaqësuesit e
Partisë Demokratike në
qeverinë "Rama" rrëzojnë
çdo tezë për një bashkëqever-
isje Rama-Basha, për të cilën
kreu i opozitës është sul-
muar edhe nga kritikët e tij
brenda Partisë Demokratike.

Shkresat e dorëheqjes janë dërguar me postë dhe email në Kryeministri

Fund bashkëqeverisja, ministrat
teknikë dorëzojnë dorëheqjet

Kryeministria legjitimon raportin për zgjedhjet

SHMANGIA
Edhe në ditën e tyre të fundit në detyrë,
ministrat teknikë nuk e takuan kryeministrin
Rama. Ata në tre muaj detyrë nuk e kanë takuar
asnjëherë Ramën. Ka qenë vetë kryeministri
Rama ai që i ka anashkaluar mbledhjet apo
takimet me ministrat e PD-së.





Raporti i teknikëve për 25 qershorin

Integrimi, Fleckenstein: Nuk
ndikon, "vulën" e vendos OSBE

Eurodeputeti Knut Fleckenstein komentoi dje, raport
in që prodhuan 6 ministrat teknikë të opozitës sa i

përket ecurisë së zgjedhjeve të 25 qershorit. Sipas Fleck-
enstein, shumica e dalë nga këto zgjedhje nuk përbën as-
një rrezik për demokracinë. Raportuesi për Shqipërinë
gjithashtu shprehet se raporti i ministrave të Partisë
Demokratike nuk ka ndikim negativ sa i përket integrim-
it të vendit tonë në Bashkimin Evropian. Sipas tij, fjalën e
fundit e thotë OSBE/ODIHR dhe duhet parë nëse shkeljet
që pretendon PD-ja janë përfshirë edhe në raportin e mis-
ionit të huaj. Nga ana
tjetër, Knut Fleckenstein
thekson se pret që opozita
e dalë nga zgjedhjet e 25
qershorit të jetë më pranë
qytetarëve. Fleckenstein
tha për 'Report TV' se
"raporti i ministrave tekni-
kë, jo domosdoshmërisht
do të ndikojë negativisht
në procesin e integrimit të
vendit. Më e rëndësishme
është nëse OSBE/ODIHR
ka vërejtur të njëjtat shkelje, dhe nëse po, se si qeveria do
të merret me to. Isha shumë i sigurt se ministrat e rinj
teknikë do të bënin çmos për të garantuar lirinë e votave.
Por tani duhet të presim që raporti i OSBE-së të vlerësojë
nëse është bërë gjithçka e mundur për të garantuar lirinë
e votave të qytetarëve shqiptarë. Nuk kam dyshim se par-
titë e opozitës do të kenë një vështrim të afërt për proce-
durat dhe sjelljet e qeverisë. Sigurisht që, ata do të infor-
mojnë publikun për vëzhgimet e tyre dhe qasjet alterna-
tive për mënyrën e mundshme të qeverisjes. Një shumicë
absolute nuk është një rrezik për demokracinë".

Zëvendëskryeministrja
Ledina Mandija dek-

laroi dje, se raporti me prob-
lemet që janë gjetur nga
zgjedhjet e 25 qershorit u
është dërguar edhe
ndërkombëtarëve, duke i
vendosur në dijeni për atë
që ka ndodhur në Shqipëri.
Mandija thekson se çdo e
dhënë në materialin përm-
bledhës është një pasqyrim
i saktë, i konsoliduar dhe
sistematik, ndërsa shton
se ky material do të shër-
bejë në të ardhmen për
forcat politike, por edhe
për institucionet sh-
qiptare. "Në përfundim të
procesit zgjedhor, materi-
ali përmbledhës që pasqy-
ron gjetjet dhe konkluzio-
net e ministrive dhe të in-
stitucioneve të tyre të varë-
sisë, dërguar me shkrim
apo të diskutuara në
mbledhjet e Task-Forcës,
përbën produktin përfun-
dimtar të punës që u
shpërndahet anëtarëve të
Task-Forcës, subjekteve
zgjedhore, OJF-ve me ob-
jekt veprimtarie në fushën

e zgjedhjeve si dhe part-
nerëve ndërkombëtarë e
pjesëmarrësve të tjerë në
proces. Çdo e dhënë në ma-
terialin përmbledhës është
një pasqyrim i saktë, i kon-
soliduar dhe sistematik i të
gjithë informacionit dhe
raportimeve në kohë të bëra
veçmas nga secila ministri,
si organ kushtetues, në për-
puthje me sferën e përgjegjë-
sisë shtetërore që mbulon",
- tha znj. Mandija. Sipas saj,

"ky material do të shërbe-
jë në të ardhmen për
forcat politike, por edhe
për institucionet sh-
qiptare, që të reflektojnë
lidhur me sjelljen institu-
cionale dhe politike si dhe
për të kryer ndryshimet e
duhura në kuadrin ligjor,
me qëllim garantimin e
zgjedhjeve të lira, të nder-
shme dhe demokratike në
të mirë të qytetarëve sh-
qiptarë".

Valentina Madani

Zv/kryeministrja teknike: Raportin
ua dorëzuam edhe ndërkombëtarëve

LEGJITIMIMI
Kryeministria tha se nuk
e njeh raportin, por vula
e këtij institucioni është
stampuar dje në letrat
përcjellëse të ish-zv/
kryeministres Mandija,
dërguar subjekteve
politike dhe
institucioneve të vendit
dhe të huaja në lidhje po
me raportin. Burime
pranë ish-zv/
kryeministres shprehen
se një protokollim dhe
vulosje e tillë nga
institucioni i
Kryeministrisë i
shkresave përcjellëse
për raportin mbi
zgjedhjet e 25 qershorit
tregon se raporti është
tërësisht legjitim.

Deklarata
"Çdo e dhënë në
materialin përmbledhës
është një pasqyrim i
saktë, i konsoliduar dhe
sistematik i të gjithë
informacionit dhe
raportimeve në kohë të
bëra veçmas nga secila
ministri, si organ
kushtetues, në përputhje
me sferën e
përgjegjësisë shtetërore
që mbulon", - tha znj.
Mandija.

N d i k i m i
"Raporti i ministrave teknikë,
jo domosdoshmërisht do të
ndikojë negativisht në
procesin e integrimit të vendit.
Më e rëndësishme është
nëse OSBE/ODIHR ka vërejtur
të njëjtat shkelje, dhe nëse
po, se si qeveria do të merret
me to", - tha z. Fleckenstein.

Faksimile e
protokollimit të
raportit nga
}ryeministria
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DEKLARATA
"Opozita nuk është çështje numrash, është
çështje morali. Nëse je i vendosur qartë, nuk je i
shitur dhe i blerë, nuk je i kapur dhe qëndron fort
në çështjet parimore, mjaftojnë edhe 10 njerëz ta
mbrojnë këtë çështje si duhet, dhe ajo bëhet
çështje e të gjithëve", - vijoi Vasili.



Gjykata e Dubrovnikut dha dje vendimin, i vëllai: Kjo do të thotë vdekje për të

Vendimi i Kroacisë: Ballist
Morina të ekstradohet në Serbi
Flet avokati: Rinisim çështjen nga e para, jo ekstradim

SHQIPËRIA

Bushati:
Kemi

vepruar me
të gjitha
normat

Kryetari i Grupit Par
lamentar të LSI-së,

Petrit Vasili bisedoi me të
rinj të LRI-së në kampin e
Jalës. Vasili u shpreh se
LSI arriti rezultatin e saj
më të lartë në zgjedhjet e
fundit, por sipas tij ky re-
zultat mund të ishte edhe
më i mirë nëse nuk do të
kishin ndikuar parët e
drogës dhe të kriminelëve.
"Sot jemi në një situatë të
re politike, jo për partitë që
janë në qarkullim, por për
situatën që prodhuan
zgjedhjet. Është një fakt i
padiskutueshëm që LSI
arriti rezultatin e saj më të
lartë ndër vite. Ky nuk ësh-
të rezultati i vërtetë, pasi,
në qoftë se nuk do të ishin
zgjedhjet e drogës dhe

Kreu i grupit parlamentar: Opozita është çështje morali, jo numrash

Vasili: Nëse s'do ishin zgjedhjet e drogës,
rezultati për LSI-në do të ishte dyfish

kriminelëve, rezultati për
LSI-në do të ishte dyfish", -
tha Vasili, duke shtuar se
opozita nuk është çështje
numrash, por morali dhe se
duhet qëndruar fort kundër

padrejtësive që u bëhen
qytetarëve nga një qeveri që
është peng e interesave të
shëmtuara. "Megjithatë, ky
është një rezultat shumë i
mirë, i cili i përdorur si du-

het, është një kapital i jash-
tëzakonshëm. Opozita nuk
është çështje numrash, ësh-
të çështje morali. Nëse je i
vendosur qartë, nuk je i shi-
tur dhe i blerë, nuk je i
kapur dhe qëndron fort në
çështjet parimore, mjaftojnë
edhe 10 njerëz ta mbrojnë
këtë çështje si duhet, dhe ajo
bëhet çështje e të gjithëve, -
vijoi Vasili. - Në këtë drejtim,
ne kemi sot të gjitha ato që
na duhen për të bërë një
opozitë jo thjesht dhe vetëm

të fortë, jo thjesht dhe vetëm
me ide, por një opozitë që
vërtet është pasqyrë e një
qeverie fytyrë-shtrembër, që
është peng i interesave të
shëmtuara". Kryetari i
Grupit Parlamentar të LSI-
së shtoi se kampi i LRI-së
është një mundësi shumë e

mirë për të rinjtë që të mar-
rin eksperienca të vlefshme.
"Prandaj, në këtë kamping,
ju keni mundësinë që jo
vetëm të rriteni, por edhe të
keni një komunikim me
mjaft njerëz me vlera të jas-
htëzakonshme që janë
këtu", - theksoi Vasili.

Gjykata e Dubrovni
kut në Kroaci vendo
si dje, përfundimisht

ta ekstradojë Ballist Mori-
nën në Serbi, pas rishqyrtim-
it që i bëri çështjes me urdhër
të Gjykatës së Lartë. Ishte
kjo gjykatë që rreth 3 javë më
parë vendosi ekstradimin e
Morinës në bazë të kërkesës
së autoriteteve serbe, të cilat
e kanë shpallur në kërkim
Morinën për ngritjen e
dronit me banderolën "Au-
tochthonous" gjatë ndeshjes
Serbi-Shqipëri, tetorin e vitit
2014 në Beograd. Në vendi-
min e marrë nga Gjykata e
Lartë kroate për autorin e
ngritjes së dronit në
ndeshjen mes Serbisë dhe
Shqipërisë, theksohet se
gjykata e Dubrovnikut ka
marrë një vendim të paba-
zuar në prova dhe fakte.
Gjykata e Lartë e cilëson si
të pabazuar vendimin e Sh-
kallës së Parë, pasi Serbia
nuk ka prova bindëse në
kërkesën për ekstradimin e
Ballistit. "Vendimi i Shkallës
së Parë është i paqartë dhe i
pabazuar në ligj. Arsyetimi
nga Serbia për ekstradimin
nuk tregon fakte, vepra pe-
nale për të cilën akuzohet
Morina nuk është e përcak-
tuar saktë. Gjykata e Sh-
kallës së Parë duhet të njihet
me provat e palëve dhe të
rigjykojë dosjen", thuhej
ndër të tjera në vendim. Bal-
list Morina ka kërkuar azil
politik, por nuk ka marre
ende një përgjigje nga au-
toritetet kroate. Ideatori i fl-
amurit "Autochthonous" që
u ngrit në stadiumin serb, u
ndalua në muajin qershor
nga policia e Kroacisë, të
cilat thanë se Morina po ten-
tonte të kalonte në kufirin
mes Malit të Zi dhe Kroacisë
kur është ndaluar nga au-
toritetet.
AVAVAVAVAVOKAOKAOKAOKAOKATITITITITI

Ndërkohë, pas këtij lajmi,
avokati i Ismail Morinës, ose
njohur ndryshe si Ballist
Morina la ende shpresë për
të rinisur çështjen nga e
para. Avokati kroat i
Morinës, Darko Butigan
sqaron më tej vendimin.

Ministri i Jashtëm Dit
mir Bushati konfir-

moi dy javë më parë se Sh-
qipëria po përpiqet që të
negociojë me palën kro-
ate për mos ekstradimin
e Ballist Morinës. "Më le-
joni t'u them se shteti sh-
qiptar ka vepruar me të
gjitha normat ndërko-
mbëtare duke i dhënë
asistencë Ballist Mori-
nës, si dhe duke e vizitu-
ar ku mbahet aktual-
isht", tha Bushati. "Jemi
në një tryezë shahu, ku
secila prej palëve bën
lëvizjet që i gjykon me
dobiprurëse. Serbia i ka
bërë veprimet e saj. Kemi
precedentin italian, ku iu
refuzua kërkesa Serbisë.
Ne besojmë që Kroacia
duhet të ndjeke këtë pre-
cedent. Marrëdhëniet
mes dy vendeve duhen
kultivuar dhe përmirë-
suar në funksion të sta-
bilitetit demokratik", u
shpreh ministri Bushati,
ditë më parë.

"Gjykata ka marrë një
vendim të njëjtë si herën e
parë, vetëm se këtë herë ësh-
të më i detajuar. Tani, në këtë
vendim është shkruar më
qartë se në çfarë doku-
mentesh është bazuar pala
serbe për kërkesën e ek-
stradimit. Në të thuhet, gjith-
ashtu, se krimi i kryer nga
Ismail Morina skadon pas 10
vitesh që është kryer, ndërko-
hë që sqarojnë se Morina nuk
është një qytetar kroat dhe
kjo është një arsye që të ek-
stradohet sipas tyre. Neve na
duhet tashmë të bëjmë apel
për këtë vendim brenda 3
ditëve dhe të rikthehemi në
Gjykatën e Lartë. Nuk ka
mbaruar asgjë, nuk është një
vendim përfundimtar", tha
Darko Butigan, në një inter-
vistë për "Top Channel".
Avokati i Ismail Morinës
vazhdon të shprehet optimist
se kjo çështje do të zgjidhet

në favor të klientit të tij dhe
ekstradimi do të evitohet.
"Për momentin, procedura e
azilit është gjëja më e rëndë-
sishme. Aktualisht jemi në
pritje të policisë, e cila do të
vijë për të dytën herë që ta
marrë në pyetje Morinën.
Këto procedura të azilit
kërkojnë kohë, megjithatë
për momentin ajo e ka pezul-
luar çështjen e ekstradimit.
Një tjetër zgjidhje do të ishte
ndërhyrja e ministrit të
Drejtësisë, i cili mund të ven-
dosë për mos ekstradimin e
Morinës, pavarësisht asaj që

ndodh me kërkesën e azilit.
Por të gjitha këto janë proce-
dura që zgjasin dhe kërkojnë
kohë, ndoshta 10 muaj apo
një vit", tha Darko Butigan.
Nga ana tjetër, vëllai i Ballist
Morinës, Xhevahir Morina
tha për "Report TV": "Dy
shpresat e fundit janë Gjyka-
ta e Lartë dhe Ministri i
Drejtësisë për të penguar ek-
stradimin e Ismailit në Ser-
bi". "Ekstradimi në Serbi do
të thotë vdekje për Ballistin",
tha i vëllai i Ballist Morinës.
"Nuk është puna se kemi
frikë, pasi kemi dinjitet, por

Serbia është një armik që ka
dhënë prova dhe jeta do t'i
rrezikohej nëse do të ekstra-
dohej. Nëse ekstradohet, do i
rrezikohej 100% jeta", u
shpreh i vëllai.

Kryetari i Grupit Parlamentar të LSI-së, Petrit
Vasili, dje me të rinj të LRI-së në kampin e Jalës

Ballist Morina
Avokati kroat i Morinës,
Darko Butigan

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

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

1. Truall me sip. 4000 m2 +ndertese me sip. 2782 m2,  e
regjistruar ne ZVRPP Tirane ne ZK. 2679, me nr. pasurie 50/
19, vol.22, faqe 238, e ndodhur ne Mezez, Tirane, ne pronesi
te “DISTRIBRANDS” shpk.
Cmimi me te cilin do te filloje ankandi eshte
ne vleren 1,026,648 Euro

2. Are me sip. 1,400 m2,  e regjistruar ne ZVRPP Tirane ne
ZK. 2679, me nr. pasurie 47/16, vol.4, faqe 80, ne pronesi te
“DISTRIBRANDS” shpk
Cmimi me te cilin do te filloje ankandi eshte
ne vleren 56,448 Euro

Ankandi do të zhvillohet në datë  15.09.2017 ora 16:00, në zyrën
përmbarimore “Executores Litium” sh.p.k, me adresë Blv
“Zhan Dark”, Kulla 1 Teknoprojekt, shk 1, kati 4, ap 10, Tirane

Permbaruesi Gjyqesor Rrok Deda me adrese Rruga Sulejman Delvina
Ndertesa 51, Hyrja 9, App. Nr. 1,prane Hotel "Diplomat" Tirane,  njofton shpalljen
e ankandit të pare per aksionet e shoqërisë “ENARVI” shpk vetëm 12.85% e
aksioneve të vilat janë në pronësi të z. Enea Troka me çmim të shitjes në
anaknd në vlerën 16.971.200 (gjashtëmbëdhjetë milion e
nëntëqindeshtatëdhjetenjë mijë e dyqind) lekë.  Personat e interesuar per te
marre pjese ne ankand , duhet te paguajne 10% te vleres ne llogarinë
me nr. 0000 360 171 ne emer te Rrok G. Deda PF ne banken Raiffeisen

SHPALLJE E ANKANDIT TË PARË
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Përgjatë muajit korrik,
Inspektorati Shtetë-
ror Teknik dhe Indus-

trial ka gjobitur 50 subjekte
të tregtimit me shumicë dhe
pakicë të karburanteve dhe
të lëndëve djegëse, pajisjeve
nën presion dhe instalimeve
elektrike. Vlera e gjobave
varion nga 50 mijë deri në 1
milion lekë, sipas të shkel-
jeve të konstatuara, ndërko-
hë që për disa subjekte ësh-
të ndaluar ushtrimi i aktiv-
itetit, pasi këta të fundit nuk
dispononin dokumentacion-
in e nevojshëm. Shkaqet për
vendosjen e gjobave janë të
ndryshme sipas subjekteve,
duke filluar që nga munge-
sa e kushteve teknike,
mbushja e bombolave në
kundërshtim me ligjin, mos
regjistrimi i pajisjeve nën
presion e deri te mungesa e
projektit teknologjik të
rezervuarit të gazit. Ndër
subjektet e gjobitur, përveç

pikave të karburantit ka
edhe restorante apo hotele,
ndërkohë që vlera totale e
gjobave kap shifrën e 10.7
milion lekëve.
ANALIZAANALIZAANALIZAANALIZAANALIZA

Gjatë 7-mujorit të parë të
këtij viti Inspektorati Sh-
tetëror Teknik dhe Industri-
al ka gjobitur 72 operatorë, të
cilët janë gjetur në shkelje të
ligjit. Po ashtu, për këtë peri-

udhë kohore, janë kontrollu-
ar 2300 pajisje nën presion,
ndërsa janë mbajtur mbi 1400
Akt Inspektimi si dhe mbi 200
urdhër-ndalese. Për shkak të
temperaturave të larta dhe
sezonit turistik ISHTI ka in-
tensifikuar kontrollet, ndër-
sa i kërkon të gjithë opera-
torëve ekonomikë të mos
shfrytëzojnë pajisje nën pre-
sion, pa i certifikuar tekni-

kisht dhe pa i pajisur me do-
kumentacionin teknik. In-
tensifikimi i kontrolleve er-
dhi edhe pas ngjarjes të
ndodhur pak javë më parë, në
një kompleks turistik në Ve-
lipojë, ku si pasojë e shpër-
thimit të depozitë së gazit,
gjetën vdekjen pronari dhe
djali i tij.
NJOFTIMINJOFTIMINJOFTIMINJOFTIMINJOFTIMI

Inspektorati Shtetëror

Teknik dhe Industrial (ISH-
TI) publikon rezultatet e in-
spektimeve të ushtruara në
subjektet e tregtimit me shu-
micë dhe pakicë të kar-
buranteve dhe të lëndëve
djegëse, pajisjeve nën pre-
sion dhe instalimeve elek-
trike për muajin Korrik
2017. Fokusi i kontrolleve të
kryera ishte zbatimi i dis-
pozitave të ligjit nr.8450

datë 24.02.1999 "Për përpun-
imin, transportimin dhe
tregtimin e naftës, të gazit
dhe nënprodukteve të
tyre", ligji nr.32/2016 datë
24.03.2016 "Për garantimin
e sigurisë së punës së pa-
jisjeve/instalimeve nën
presion" si dhe VKM nr.212,
datë 16.3.2016 "Për përcak-
timin e kushteve dhe të
rregullave teknike për për-
punimin e bombolave të
mbushura me gaz të lëng-
shëm të naftës (GLN)" dhe
ligji nr. 8734, datë 01.02.2001
"Për garantimin e sigurisë
se punës të pajisjeve dhe in-
stalimeve elektrike", i
ndryshuar. Nga inspek-
timet e bëra nga Inspekto-
rati Shtetëror Teknik dhe
Industrial për periudhën
korrik 2017 janë ndësh-
kuar administrativisht me
gjobë dhe urdhër ndalesë
50 subjekte. Më poshtë gje-
ni listën e subjekteve si dhe
informacionin përkatës për
secilin subjekt.

ISHTI: Vlera totale e masave administrative, 10.7 milionë lekë

Gazi, gjobiten 50
karburante e hotele

Lista me subjektet në të gjithë vendin

Ornela Manjani

TABELA E SANKSIONEVE TË ISHTI-T PËR INSPEKTIMET E PERIUDHËS KORRIK 2017
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"Prindërit të mos braktisin fëmijët në vendet e BE-së, bien pre e trafikimit"

Kërkesat për agjencitë e dokumentet
që duhet të kenë me vete të miturit

Policia, letër organizatave qeveritare e joqeveritare

KTHIMI NË KUFI
Vetëm në dy javët e para të muajit gusht, 55 qytetarë

shqiptarë nuk janë lejuar të udhëtojnë drejt vendeve të
BE-së, pasi nuk përmbushnin kriteret e Shengenit. Dy
ditë më parë, Tomor Duro, shef i Sektorit të Kufirit Blu

në Policinë e Shtetit, tha se udhëtarët e ndaluar jo
vetëm nuk ishin të pajisur me dokumentacionin e

rregullt, por edhe se ata më herët kanë qenë
azilkërkues apo të padëshirueshëm në vendet e BE-së.

Deklarata

Lëviznin me mjet luksoz të vjedhur në Zvicër

Shkatërrohet banda e grabitësve
në Itali, arrestohen 5 shqiptarë

RASTET
Shumica e grabitjeve janë verifikuar në provincën e
Lombardisë dhe atë të Piemontes. Sipas
verifikimeve të kryera, por edhe nga pamjet e
kamerave të sigurisë, është zbuluar se shqiptarët e
arrestuar, pasi kryenin grabitjet, lëviznin me një
makinë luksoze tip "Mercedes".



Me qëllim frenimin e
fluksit të azilkër-

    kuesve në vendet e
Bashkimit Europian, Poli-
cia e Shtetit krahas forcim-
it të kontrollit në pikat
kufitare kërkon bash-
këpunimin e organizatave
qeveritare dhe joqeveritare.
Në këtë kuadër, drejtoria e
Migracionit dhe Kufirit iu
ka dërguar shkresa zyrtare
këtyre organizatave, duke
iu kërkuar të përfshihen në
proces, për të kontribuar në
sensibilizimin dhe këshil-
limin e shtetasve shqiptarë që
udhëtojnë jashtë vendit, të
mos kërkojnë azil ekonomik
në vendet e Bashkimit Euro-
pian, raportoi "News24".
"Duke vlerësuar se fenomeni
i azilkërkimit nga ana e sh-
tetasve shqiptarë, minorenë
dhe të rritur, në disa vende të
BE-së, si Francë, Itali, Holan-
dë dhe në vende të tjera është
bërë shqetësim, gjë e cila
mund të rrezikojë lëvizjen e
lirë të qytetarëve, nëse nuk ev-
identohen dhe adresohen
qartë masat kundër këtij
fenomeni, kërkojmë nga ana
juaj të përfshiheni në proces
duke sensibilizuar dhe këshil-
luar shtetasit shqiptarë të
mos kërkojnë azil ekono-
mik", thuhet në shkresë.
Konkretisht, agjencive turis-
tike u kërkohet që t'u bëjnë
të ditur qytetarëve që para-
qiten pranë tyre, kushtet që
duhet të plotësojnë për kal-
imin e kufirit në hapësirën
Shengen. Vëmendje e veçantë
kërkohet për shtetasit e mi-
tur, dhe policia këmbëngul që

ata të mos lejohen të kalojnë
kufirin, pa qenë të sigurt për
adresën ku do të akodomo-
hen, personin pritës, dhe
mjaft detaje të tjera. Mes të
tjerash, fëmijët duhet të jenë
të pajisur me deklaratë note-
riale, ku autorizohet udhëti-

mi i tyre, dhe duke cilësuar
kusht mosbraktisjen e tyre
në vendet e Bashkimit Euro-
pian. Në fakt, braktisja e fëm-
ijëve edhe nga vetë prindërit,
me shpresën për të fituar azil
ekonomik, është kthyer në
një fenomen tejet shqetësues.

Organizatat ndërkombëtare
kanë dhënë disa herë alarm-
in se fëmijët e braktisur në
vendet e BE-së rrezikojnë të
bien pre e trafikantëve, të cilët
i detyrojnë të vjedhin apo
lypin. Policia Kufitare dhe e
Migracionit ka riqartësuar

edhe një herë nëpërmjet ur-
dhrave e letër-porosive kush-
tet që duhet të plotësojnë
qytetarët për të udhëtuar jas-
htë vendit, në të kundërt
paralajmëron se nuk do t'i le-
jojnë të hyjnë në hapësirën
Shengen.

Dënohet i riu
shqiptar i kapur

me kokainë

Një 23-vjeçar shqiptar
është dënuar me dy

vite burg nga një gjykatë
në Londër, pasi akuzohet
për 2 vepra të ndryshme
penale. Erjon Bajraktari,
i cili lëvizte me dokumente
false në Britani, u arres-
tua në dhjetor të vitit të
kaluar pasi kishte kaluar
me semafor të kuq në Bish-
opsgate. Gjatë procesit të
verifikimit të identitetit të
tij, policët dyshuan për fal-
sifikim të kartës së identi-
tetit pasi cilësia e saj ishte
e ulët. Pas verifikimit, re-
zultoi se i riu kishte mar-
rë identitet fals lituanes
me emrin Oliver Markus.
Menjëherë pas kësaj, poli-
cia urdhëroi kontrollin e
makinës, ku u gjetën në
një qese 13 doza kokainë,
si dhe u sekuestruan rreth
1000 paund, një iphone dhe
një navigator. Ai pranoi se
e zotëronte kokainën me
qëllim trafikimin e saj, dhe
u dënua me 2 vite burg për
posedim të drogës së kla-
sit A dhe me 4 muaj burg
për mjetet false të identi-
fikimit.

Pesë shqiptarë, të cilët
ishin anëtarë të një

bande grabitësish bane-
sash, janë vënë në pranga
nga policia italiane. Sipas
mediave të huaja, arresti-
mi i tyre është bërë ditën e
djeshme. Po sipas tyre,
shtetasit shqiptarë krye-
nin në mënyrë sistema-
tike grabitje vilash e bane-
sash të pronarëve që ndod-
heshin me pushime, dhe
baza operative e tyre ndod-
hej në komunën Sesto San
Giovanni në provincën e
Milanos. Fillimisht, për
këta persona u dyshua se
ishin autorë të një sërë
grabitjesh. Por më pas, në
sajë të informacioneve që
autoritetet italiane kishin
siguruar në rrugë opera-
tive si dhe nga verifikimet
e kryera, rezultoi se ata
ishin autorë të tyre. Kësh-
tu, shumica e grabitjeve
janë verifikuar në
provincën e Lombardisë
dhe atë të Piemontes. Si-
pas verifikimeve të kry-
era, por edhe nga pamjet e
kamerave të sigurisë, ësh-
të zbuluar se shqiptarët e
arrestuar, pasi kryenin
grabitjet, lëviznin me një
makinë luksoze tip "Mer-
cedes". Por edhe ky mjet
ka rezultuar se ishte i

vjedhur në Zvicër. Gjatë op-
eracionit për kapjen e tyre,
policia italiane ka kryer
kontrolle të imtësishme
edhe në disa vende e banesa
ku jetonin pesë shqiptarët e
arrestuar. Pas kontrolleve,
mediat italiane raportuan

dje se policia u ka gjetur
dhe sekuestruar në cilës-
inë e provës materiale një
pjesë të materialeve që
ata kishin grabitur nëpër
banesa, si dhe një armë
zjarri të tipit pistoletë me
37 fishekë.

Foto ilustruese

Geo-Jade, një partner
kinez në Industrinë e Naftës

Marrëdhëniet Shqipë
ri-Kinë janë duke

përjetuar një fazë të re
nën iniciativën "Një Rrip
një Rruge" dhe me-
kanizmit të bashkëpuni-
mit 16+1 ndërkohë që in-
vestimet kineze në Sh-
qipëri janë rritur ndje-
shëm nga 87 Milionë dol-
larë në vitin 2015 në 760
milionë dollarë në fund të
vitit 2016.

Rritja e investimeve ki-
neze vjen pas blerjes së
kontratës koncesionare
të Aeroportit Ndërko-
mbëtar të Tiranës nga
China Everbright Limit-
ed dhe të koncesionit
tjetër, atë të kompanisë që
nxjerr dhe prodhon naftë
Bankers Petroleum nga
Geo-Jade. Kompania ka-
nadeze, që prej vitit 2004,
ka të drejtën për të operu-
ar në Patos-Marinëz,
fusha më e madhe naftëm-
bajtëse në tokë në Eu-
ropën kontinentale. Volu-
mi I naftës së prodhuar në
vend arrin në rreth 1.2
milionë ton dhe ky sektor
luan një rol thelbësor në
zhvillimin ekonomik të
Shqipërisë. Kompania ki-
neze e kërkimit dhe zhvil-
limit të naftës dhe gazit
Geo-Jade Petroleum ësh-
të një sipërmarrje në zh-

villim të shpejtë. Geo Jade
ka avantazhe të dukshme
profesionale në teknologji,
në menaxhim dhe në
netëork-un e biznesit që ka.
Kompania bleu 100% të ak-
sioneve të kompanisë kana-
deze "Bankers Petroleum"
duke investuar kështu në
fushën e Patos-Marinzës.
Kjo fushë ka rezerva nafte
të rëndë çka kërkon opera-
cione të komplikuara të ek-
splorimit, nxjerrjes dhe ru-
ajtjes së saj. Kompanitë
perëndimore shpesh nuk
kanë teknologjinë e duhur
për të zhvilluar opearcione
për nxjerrjen e naftës së
rëndë.

Menaxheri i Bankers Pe-
troleum Albania, Zhang
Guanqing thotë se pas
blerjes së kompanisë, Geo-

Jade ka importuar nga
Kina teknologji për të
nxjerrjen e naftës së rëndë,
si dhe pajisje e makineri të
tjera me kosto të ulët duke
reduktuar ndjeshëm kos-
tot e nxjerrjes së naftës.
Aktualisht kompania po
ndërmerr operacione për të
zhvilluar eksplorime për
hapjen e puseve të reja dhe
ndërkohë po vlerëson edhe
potencialet e puseve ekzis-
tuese.

Përfaqësuesi tjetër i ko-
mpanisë, Kastriot Muskaj
thotë se punonjësit sh-
qiptarë të kompanisë janë
besimplotë për investitorët
kinezë. Sipas tij, investimet
kineze do të zhvillojnë më
tej nxjerrjen e naftës në Pa-
tos-Marinzë.

"E them këtë sepse shoh
përfshirjen e specialistëve
kinezë, integrimin e tyre të
menjëhershëm dhe puna që
po bëjnë për të mësuar më
shumë rreth fushës, duke
ofruar eksperiencën e tyre
vlefshme. Kjo eksperiencë
po ndërthuret me atë kana-
deze dhe shqiptare. Ne jemi
të bindur që fusha naftëm-
bajtëse e Patos-Marinzës do
të shndërrohet në një nga
asetet më të mira të naftës
në Europën Lindore, jo
vetëm në Shqipëri dhe Ball-
kan", thotë Muskaj.
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Shpallet në kërkim ndërkombëtar motra e njërit prej të dyshuarve, ishte e punësuar si pastruese

Bastisën kasafortën e hotelit me ora
e bizhuteri të shtrenjta, 2 në pranga
Ngota e Dama morën mbi 9 mijë euro cash

NË KËRKIM AUTORI

Sherri për bllokimin e rrugës,
plagoset me lopatë një person

"Zoto ishte shkaktari, kërkojmë drejtësi"

Aksidenti tragjik në Golem, gjykata liron
autorin, irritohen familjarët e viktimës

Gjykata e Kavajës ven
dosi masën e sigurisë

"Detyrim paraqitjeje" për
shtetasin Erion Zoto, i cili
u arrestua për "Shkelje të
rregullave të qarkullimit
rrugor" me pasojë vdekjen
e një 21-vjeçari dhe pla-
gosjen e dy të tjerëve. Zoto
ishte drejtuesi i mjetit tip
kamionçinë, ndërsa vik-
timë e ngjarjes së ndodhur
pak ditë më parë mbeti
Kristi Risto, i cili ishte duke
udhëtuar me një tjetër
mjet. Por, caktimi i kësaj
mase sigurie irritoi famil-
jarët e 21-vjeçarit. Të

ndodhur para gjykatës dhe
me foton e të afërmit të tyre
ndër duar, ata e cilësuan ab-
surd këtë vendim. Familjarët
e 21-vjeçarit akuzojnë se Zoto
ishte shkaktari i vetëm i ak-
sidentit që i mori jetën të riut.
Ata kërkuan drejtësi dhe

dënim për përgjegjësin e ak-
sidentit. 21-vjeçari Kristi Ris-
to humbi jetën ditën e hënë,
pasi u përfshi në një aksident
në autostradën Kavajë-Dur-
rës. Mjeti me të cilin ai udhë-
tonte u përplas me një kami-
onçinë.

Një konflikt i çastit mes dy personave për bllokimin
e rrugës ka bërë që një person të mbesë i plagosur

me sende të forta. Ngjarja u shënua dje në Babrru, ku i
plagosur mbeti punonjësi i një kompanie ndërtimi të
rrugëve. Burime pranë policisë bënë me dije se shteta-
si Altin Kurti, fadromist, ishte duke punuar kur u
konfliktua me shtetasin Arjan Kulla, banor i zonës.
Mësohet se ky i fundit i ka kërkuar të hapë rrugën,
ndërsa punonjësi i ka kërkuar që ta presë derisa ai të
mbarojë punimin. Kështu, burimet shtuan më tej se
shkak i ngjarjes është bërë bllokimi i rrugës nga
fadroma. Në vendin e ngjarjes policia sekuestroi edhe
një gëzhojë pistolete me të cilën ishte qëlluar në ajër,
ndërsa uniformat blu janë duke punuar për gjetjen
dhe vënien në pranga të autorit të krimit.

Dy djem të rinj janë
vënë në prangat e pol
icisë dhe një femër

është shpallur në kërkim,
pasi akuzohen se në bash-
këpunim me njëri-tjetrin
kanë grabitur kasafortën e
një hoteli në kryeqytet, bren-
da së cilës kishte një shumë
të konsiderueshme parash si
dhe bizhuteri të shtrenjta.
Burime zyrtare të policisë
bënë dje me dije se të arres-
tuarit janë shtetasit Eduart
Ngota, 32 vjeç, i dënuar më
parë, si dhe Zenel Dama, 27
vjeç, të dy banues në Tiranë
dhe shokë me njëri-tjetrin.
Ndërkaq, si bashkëpunëtore
të tyre, policia ka shpallur
në kërkim ndërkombëtar
motrën e Eduart Ngotës, 36-
vjeçaren Rajmonda Bruçi.
Burime pranë policisë
sqaruan se menjëherë sapo
ishte kryer grabitja, kjo e
fundit ishte larguar nga ven-
di ynë drejt Italisë. Pas ar-
restimit, policia u gjeti dhe
u sekuestroi në cilësinë e
provës materiale mbi 9 mijë
euro, shumë kjo që ndodhej
në kasafortë, 3 ora dore si
dhe disa bizhuteri.
ARRESTIMIARRESTIMIARRESTIMIARRESTIMIARRESTIMI

Prangosja e dy personave
të lartpërmendur u bë nga
Sektori për Krimet e Rënda
në Drejtorinë e Policisë Ti-
ranë në bashkëpunim me
shërbimet e Komisariatit të
Policisë Nr.4. Zyrtarisht poli-
cia tha dje, se arrestimi i sh-
tetasve Eduart Ngota dhe
Zenel Dama u bë, pasi janë
autorë të vjedhjes së një
kasaforte, në një hotel në
"Rrugën e Dibrës", në Tiranë.
Për këtë gjë, policia sqaroi se
identifikimi i tyre u bë me anë
të metodave specifike të për-
dorura prej tyre. Ngjarja në
fjalë ka ndodhur 3 ditë më
parë. Burime pranë unifor-
mave blu pohuan se 36-vjeçar-
ja e shpallur në kërkim, e cila
ka rezultuar të jetë motra e
njërit prej djemve të arrestu-
ar, prej disa kohësh ishte e
punësuar si pastruese në

këtë hotel. Nga hetimet ka
rezultuar se Rajmonda
Bruçi kishte dijeni për
vendndodhjen e kasafortës
dhe sendet që ndodheshin në
të, dhe më pas kishte
lajmëruar të vëllain dhe
shokun e tij për të kryer
vjedhjen. Sipas të njëjtave
burime, mësohet se dy djemtë
kishin shkuar në këtë hotel
si klientë dhe kishin rezer-
vuar në dhomë. Por, pasi kish-
in marrë prej andej kasa-
fortën dhe e kishin futur në

një çantë të madhe, janë lar-
guar me një mjet tip "Fiat
Punto", të cilin e kishin mar-
rë me qira. Mësohet se lëviz-
jet e tyre janë fiksuar nga
disa kamera sigurie. Ngjar-
ja u shënua mbrëmjen e datës
15 gusht, ndërsa pas vjedhjes
së kasafortës, Eduart Ngota
dhe Zenel Dama u kthyen
sërish në hotel për të mos
lënë dyshime se ishin autorë
të vjedhjes.
SEKUESTRIMISEKUESTRIMISEKUESTRIMISEKUESTRIMISEKUESTRIMI

Në cilësinë e provës ma-

teriale, policia gjeti dhe
sekuestroi në banesën e
njërit prej të prangosurve
sendet që ndodheshin në
kasafortën e vjedhur: 9.500
euro, një orë "Roleks Day-
Data" ngjyrë gri metalizato,
një orë "Roleks Day-Data"
ngjyrë floriri, një orë "Jae-
ger Lecoultre" ngjyrë flori-
ri, tre byzylykë floriri, një
varëse floriri si dhe një au-
tomjet i tipit "Fiat Punto" (i
cili ka shërbyer për trans-
portimin e kasafortës dhe
largimin e autorëve nga ven-
di i ngjarjes). Ndërkaq, më-
sohet se vetëm vlera e bizhu-
terive shkonte në rreth 100
mijë euro. Lidhur me këtë
rast, policia ia kaloi materi-
alet prokurorisë, duke i aku-
zuar personat e lartpërmen-
dur për "Vjedhje, e kryer në
bashkëpunim".

Xhensila Kodra

SENDET
Mësohet se, përveç shumës prej 9.500 eurosh,
në kasafortë ndodheshin edhe 3 orë "Roleks
Day-Data" ngjyrë gri metalizato, një orë "Roleks
Day-Data" ngjyrë floriri, një orë "Jaeger
Lecoultre" ngjyrë floriri, 3 byzylykë floriri si dhe
një varëse floriri.



I arrestuari,
Eduart Ngota

I arrestuari,
Zenel Dama

Në kërkim,
Rajmonda Bruçi

United Nations Development Programme

TENDER ANNOUNCEMENT

Subject:  Request for Proposal for “Transitory Programme for Roma and Egyptian Recyclers
in Tirana”

The United Nations Development Programme in Albania is seeking to receive offers from interested
entities who wish to be considered for the provision of the above mentioned services.

The contractor will be selected in accordance with established UNDP procedures. The proposal must
be delivered within the deadline set and it should be composed of a Financial Proposal and a Technical
Proposal. The two envelopes MUST BE COMPLETELY SEPARATE and each of them must be submitted
sealed individually and clearly marked on the outside as either “TECHNICAL PROPOSAL” or “FINANCIAL
PROPOSAL”, and both clearly marked UNDP/RFP/2017-40117 “RFP for Transitory Programme for
Roma and Egyptian Recyclers in Tirana”.

For more details please refer to the link below:

http://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=40117

Relevant Dates: All interested entities should provide their proposal not later than 31 August
2017, at 14:00 hrs, to the address:

United Nations Development Programme Albania
Str. “Skënderbej”, Gurten Center, 2nd floor,
Tirana, Albania
UNDP Procurement Team
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Ministria e Financave
ka publikuar listën
e kategorisë joparë-

sore në radhët e ish-të përnd-
jekurve politikë që mund të
trajtohen me dëmshpërblim,
por që sipas këtij dikasteri
duhet të sjellin dokumentet
e nevojshme. Bëhet fjalë për
listën e kategorisë joparë-
sore, për trashëgimtarët,
rreth 1000 përfitues, të cilët
do të marrin dëmshpërblim,
por më parë duhet të plotë-
sojnë dosjen me dokumente.
"Gazeta Shqiptare" pub-
likon listën e plotë së bash-
ku me analizën e dokument-
acionit për çdo dosje. Doku-
mentet për trajtimin me
dëmshpërblim pas
shqyrtimit të juristit, duhet
të dorëzohen brenda 6 shta-
torit.

Drejtoria e Pagesave, dokumentet duhet të dorëzohen brenda 6 shtatorit

Ish-të përndjekurit, 1000 trashëgimtarët
që përfitojnë këstin e dytë të dëmshpërblimit
Ministria e Financave: Fëmijët dhe nipërit e ish-të dënuarve të plotësojnë dosjet

Ornela Manjani

DOKUMENTET
Të gjithë trashëgimtarët

e ish-të dënuarve duhet të
sigurohen pranë bankës në
të cilën kanë hapur llog-
arinë që llogaria e tyre ësh-
të aktive. Në rast se llogaria
nuk është aktive, shuma e
dëmshpërblimit kthehet
mbrapsht në buxhet, duke
sjellë vonesa dhe ndërlikime
të panevojshme. Kur kemi

ndryshim të identitetit,
emër/mbiemër, apo në rastet
kur në certifikatë ndryshon
emri ose mbiemri, qoftë edhe
me një germë të vetme në
krahasim me dëshminë e
trashëgimisë apo prokurës,
kartës së identitetit dhe çdo
dokumenti tjetër të
nevojshëm, duhet medoemos
që në të gjitha dokumentet
emrat të jenë të njëjtë me atë

që është shkruar në certi-
fikatën e lëshuar nga gjend-
ja civile. Në rast se ka tran-
skriptime të gabuara gjatë
kohës nga një certifikatë e
një periudhe të caktuar,
atëherë këto ndryshime du-
het të pasqyrohen brenda for-
matit të certifikatës apo edhe
të një vërtetimi të veçantë të
lëshuar nga zyra e gjendjes
civile. Ligji parashikon edhe

rastet e ekzekutimeve pa
gjyq. "Në rastet e ekzekuti-
meve kapitale pa gjyq, është
i domosdoshëm një vendim
fakti gjykate që vërteton vde-
kjen, plus një certifikatë neg-
ative të lëshuar nga zyra e
Gjendjes Civile. Në rastet
kur, për arsye të njohura, në
gjendjen civile nuk ekzis-
tojnë dokumente të peri-
udhës përkatëse dhe ky fakt

vërtetohet nga Gjendja
Civile, i interesuari është i
detyruar të bëjë një gjyq fak-
ti, të cilin, edhe në këtë rast
si në pikën më lart, duhet ta
shoqërojë me një certifikatë
negative", thuhet në
njoftimin që Ministria e Fi-
nancave bën për të sqaruar
trashëgimtarët e ish-të
dënuarve që nuk kanë mar-
rë ende dëmshpërblimin.

NR. 

DOSJES
EMER

MBIEME

R
VKM NR. Emer ATESIA MBIEMER DATELINDJA

VENDLIN

DJA
EMERI ATESIA MBIEMRI

DATELIN

DJA
VENDLINDJA

KOPJE TE 

LETER 

NJOFTIM 

NUMER 

PERSONA

L 

LLOGARI  

BANKARE

CERTIFI‐

KATE 

VDEKJE

CERTIFI‐

KATE E 

TRUNGU

T 

FAMILJA

R

12759 Ramadan Rukaj 297 V V  certifika

Myqereme Hamit Rukaj V V  certifika

Njazi Ramadan Rukaj

Romeo (Ramiz) Ramadan  Rukaj

Shezire Ramadan Shehaj (Rukaj)

Tajar Ramadan Rukaj

Xhevdet Ramadan Rukaj V V

Zybo Ramadan Rukaj V me zeveV me zeve

Dashamir Zybo Rukaj X X

Luljeta Zybo Rukaj X X

Miranda Zybo Rukaj X X

Mustafa Zybo Rukaj X X

Ramadan Zybo Rukaj X X

Vjollca Zybo Rukaj X X

Dosje e Kuqe per kest te dyte  shqyrtuar ne daten 26.05.2017

Mungon Deshmia e trashegimise se Myqereme (bashkeshoretes se Ramadan)

Ramadan e trashegojne Myqerem (Bashkeshorja) dhe femijet  Njazi, Romeo, Shezire, Tajar, Xhevdet dhe Zybo.

Xhevdet merr pjesen e vet dhe ka prokure per Njazi, Romeo, Shezire, Tajar

Zybo e  trashegojne Dashamir, Luljeta, Miranda, Mustafa, Ramadan dhe Vjollca.

Trashegimtaret e Ramadan  kane marre 2 keste.

trashegimtaret e Zybo nuk kane marre asnje kest pasi nuk kane plotesuar dok ligjor.

Te gjithe trashegimtaret e Zybo nuk do pahuhen deri sa te kemi Certifikata personale dhe vertetimet e numrave te llogarive bankare.

Dosja  ngelet e bllokuar deri sa te kemi deshmine e trashegimse se Myqereme dhe Certifikatat personale dhe vertetimet e numrave te llogarive bankare per te gjithe trashegimtaret e Zybo.

DESHMI 

TRASHGI‐

MIE

PRO‐

KURE
CERTIFIKATE PER CDO NDRYSHIM IDENTITETI

V

X

P

P V

P

P

V

V

NR. 

DOSJES
EMER

MBIEME

R
VKM NR. Emer ATESIA MBIEMER DATELINDJA

VENDLIN

DJA
EMERI ATESIA MBIEMRI

DATELIN

DJA
VENDLINDJA

KOPJE TE 

LETER 

NJOFTIM 

NUMER 

PERSONA

L 

LLOGARI  

BANKARE

CERTIFI‐

KATE 

VDEKJE

9110 Viktor Marku 1015 Luigj V

LIZABETA PASHUK MARKU 11,05,1941 SHKODER V V

XHIXHO VIKTOR MARKU 15,04,1973 SHKODER V V

MARIN VIKTOR MARKU 17,05,1971 SHKODER V V

Dosje e Plote per kest te dyte shqyrtuar ne daten 26.05. 2017

Viktor e trashegojne Lizabeta (bashkeshortja dhe femijet Xhixho dhe Marin.

NR. 

DOSJES
EMER

MBIEME

R
VKM NR. Emer ATESIA MBIEMER DATELINDJA

VENDLIN

DJA
EMERI ATESIA MBIEMRI

DATELIN

DJA
VENDLINDJA

KOPJE TE 

LETER 

NJOFTIM 

NUMER 

PERSONA

L 

LLOGARI  

BANKARE

CERTIFI‐

KATE 

VDEKJE

11144 Thoma Mari 297 V

Dosje e Kuqe  per kest te dyte shqyrtuar ne daten 26.05.2017

Mungojne Deshmia e Trashegimise dhe Certifikata e trungut familjare te Thoma.

Dosja nuk kalon per pagese deri sa te plotesohen te gjitha dokumentat ligjore.

CERTIFI‐

KATE E 

TRUNGU

T 

FAMILJA

R

DESHMI 

TRASHGI‐

MIE

PRO‐

KURE
CERTIFIKATE PER CDO NDRYSHIM IDENTITETI

V V

CERTIFI‐
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FAMILJA

R

DESHMI 
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MIE

PRO‐

KURE
CERTIFIKATE PER CDO NDRYSHIM IDENTITETI

X X
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NR. 
DOSJE

S
EMER

MBIEM
ER

VKM 
NR.

EMER ATESIA MBIEMER DATELINDJA
VENDL
INDJA

EMER ATESIA
MBIEM

ER
DATELI
NDJA

VENDLIND
JA

KOPJE 
TE 

LETER 
NJOFTI

M 

NUME
R 

PERSO
NAL 

LLOGA
RI  

BANKA
RE

CERTIF
I-KATE 
VDEKJ

E

11413 HALIM KALOS
HI V

AHMEDIJE KALOSHI X
LUFTIME HALIM MURATI V

LUTFI HALIM KALOSHI V V

SHAME HALIM MZHIKA V

ne kestin e dyte sipas shenimeve nga specialistet; Ahmedije rezulton gjalle dhe u shtua ne k e 2, por pjesa e saj ka ngrire,pasi nuk ka patur dokumenta per terheq

pra lftimie,lutfi,shame kane te terhequra 2 keste te plota

ahmedije I eshte dhene vetem pjesa e kestit te pare qe I takonte.

pjesa e kestit te dyte per ahmedije nuk eshte dhene. (mungon certifikata e vdekjes per te)

pjesa e kestit te dyte per ahmedije do te shperndahet te trashegimtareve te saj ne kestin e 3,pasi ajo nuk jeton me.

NR. 

DOSJES
EMER

MBIEME

R
VKM NR. Emer ATESIA MBIEMER DATELINDJA

VENDLIN

DJA
EMERI ATESIA MBIEMRI

DATELIN

DJA
VENDLINDJA

KOPJE TE 

LETER 

NJOFTIM 

NUMER 

PERSONA

L 

LLOGARI  

BANKARE

CERTIFI‐

KATE 

VDEKJE

12954 Qemal Musosma 363 V

Ramadan Bajrush Musosmanaj V

Gezim Ramadan Musosmanaj V V

Shpresa Ramadan Neziraj (Musosmanaj) V

Valbona Ramadan Gjecaj (Musosmanaj) V

Dosje e plote per kest te dyte shqyrtuar ne daten 29.05.2017.

Qemal e trashegon Ramadan dhe me zevendesim per Ramadan Gezim, Shpresa dhe Valbona.

Per pagese per kest te dyte jane Gezim, Shpresa dhe Valbona.

CERTIF
I-KATE 

E 
TRUNG

UT 
FAMIL

JAR

DESHM
I 

TRASH
GI-MIE

PRO‐

KURE
CERTIFIKATE PER CDO NDRYSHIM IDENTITETI

V V
V V

P

V

P

qjen e demshperblimit.Femijet ne kestin e dyte iu eshte z

CERTIFI‐

KATE E 

TRUNGU

T 

FAMILJA

R

DESHMI 

TRASHGI‐

MIE

PRO‐

KURE
CERTIFIKATE PER CDO NDRYSHIM IDENTITETI

V V

V V  me zevendesim

V

P

P

7824 KRISTO MARGO 1069 ILIA 13,05,1931 DERVIÇAN V

KRISANTHI KRISTO SULI 28,01,1959 MEMALIAJ V V

ELENI KRISTO BONI 21,03,1963 MEMALIAJ V V

PETRAQ KRISTO MARGO 10,06,1965 MEMALIAJ V

Dosje e plote per kest te dyte, shqyrtuar ne daten 29,05,2017.

Kristo e trashegojne Kristina, Eleni dhe Petraq.

Per pagese per kest te dyte jane  Kristina, Eleni dhe Petraq.

NR. 

DOSJES
EMER

MBIEME

R
VKM NR. Emer ATESIA MBIEMER DATELINDJA
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DJA
EMERI ATESIA MBIEMRI
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DJA
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L 

LLOGARI  

BANKARE

CERTIFI‐

KATE 

VDEKJE

9438 KAMBER HIMA 1699 GANI 17,03,1916 BERAT V

FILE Orhan HIMA  20,07,1922 BERAT V

ERVEHE KAMBER JACAJ 16,02,1945 BERAT

SALI KAMBER HIMA 24,05,1942 BERAT V V

SHEFIKO KAMBER HIMA 15,09,1936 BERAT V

Dallendys Bajram Himaj

Dosje e Kuqe per kest te dyte shqyrtuar ne daten 29.95.2017

Kamber e trashegojne File (bashkeshorja) dhe Femijet Ervehe, Sali dhe me zevendesim per shefiko Dallendyshe.

Sali merr pjesen e vet dhe ka prokure per Evrehe dhe Dallendyshe.

Vemendje :  Evrehe, Sali dhe Dallendyshe qe jane per kest te dyte nuk do paguhen deri sa te kemi Deshmine e trashegimise se  File.

V V

V

P

CERTIFI‐

KATE E 
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R
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V X
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DJA
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LLOGARI  

BANKARE
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VDEKJE

CERTIFI‐

KATE E 

TRUNGU

T 

FAMILJA

R

12044 Qamil Beqiraj 135 V V

Barije Shahin Beqiraj X V

Behar Qamil Beqiraj V

Emror Qamil Beqiraj V

Kimet Qamil Beqiraj V V

Lule Qamil Beqiraj X X

Viktor Qamil Beqiraj V

Dosje e kuqe per kest te dyte me perqindje,  shqyrtuar ne daten 29.05.2017.  ( Lule kur te sjelle doumentacionin do paguhet vetem nga Qamil ne baze te Aktit te trashegimise)

Qamil e trashegojne  Barije (Bashkeshortja ) dhe femijet Behar, Emror, Kimet, Lule dhe Viktor,

Barije e trashegojne femijet Behar, Emror, Kimet, dhe Viktor,

Kimet merr pjesen e vet dhe ka prokure per Behar, Emror dhe Viktor.          Lule nuk paguhet per mungese te certifikates personale dhe vertetimit te nr. Te llog bankare.

Te gjithe trashegimtaret e Qamil nuk do paguhen deri sa te kemi Certifikaten e vdekjes se Barijes.

Vemendje:      Behar, Emror, Kimet dhe Lule nukm paguhen pasi e kane marre kestin e dyte               ndersa    Lule nuk ka marre asnje kest per mungese dokumentacioni ligjor.

NR. 
DOSJES

EMER MBIEMER VKM NR. EMER ATESIA MBIEMER DATELINDJA
VENDLIN

DJA
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AL 
LLOGARI  
BANKAR

E

CERTIFI-
KATE 

VDEKJE

CERTIFI-
KATE E 

TRUNGUT 
FAMILJA

R

18523 SAMI KAMBERA 1069 ARSHI 06,05,1910 VLORE V V

NEKIJE HASIM KAMBERAJ 05,02,1915 VLORE V V

AFERDITA SAMI ABDIAJ 07,06,1943 VLORE V V

BESNIK SAMI KAMBERAJ 24,05,1953 VLORE V X

BUJAR SAMI KAMBERAJ 14,01,1956 VLORE V V

DEFRIM SAMI KAMBERAJ 21,08,1940 VLORE V V

JONUZ SAMI KAMBERAJ 01,05,1947 VLORE V V

LAVDIMIR SAMI KAMBERAJ 03,06,1950 VLORE V V

SHQIPONJE SAMI EMINAJ 06,05,1939 VLORE V V

ISH I DENUARI POLITIK TRASHEGIMTARET E NIVELIT TE PARE TRASHEGIMTARET E NIVELIT TE DYTE DOKUMENTAT

DESHMI 

TRASHGI‐

MIE

PRO‐

KURE
CERTIFIKATE PER CDO NDRYSHIM IDENTITETI

V

V

P

P

V

P

DESHMI 

TRASHGI‐

MIE

PRO‐

KURE
CERTIFIKATE PER CDO NDRYSHIM IDENTITETI

V

X

X
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Dosje e kuqe  per kest te dyte shqyrtuar ne daten 31.05.2017

SAMI E TRASHEGOJNE NEKIE(BASHKESHORTJA) DHE FEMIJET   Aferdita, Besnik, Bujar, Defrim, Jonuz, Lavdirim dhe Shqiponja.

NEKIJE KA VDEKUR  dhe te gjithe trashegimtaret e Samiut  nuk do paguhen deri sa te kemi Deshmine e trashegimise se Nekijes.

Besnik ka vdekur dhe pjesa e tij nuk do ndahet deri sa te kemi certifikaten e trungut familjare te Besnik me femijet dhe Deshmine e trashegimise.

Te gjithe trashegimtaret e Sami ( pervec Besnik qe ka vdekur dhe qe duhet te plotesoje dokumentat ligjore ) do paguhen per kestin e dyte vetem pasi te sjellin Deshmine e trashegimise se Ne

Dosja nuk kalon per pagese deri ne plotesimin e dokumentacionit ligjor.

NR. 

DOSJES
EMER

MBIEME

R
VKM NR. Emer ATESIA MBIEMER DATELINDJA

VENDLIN

DJA
EMERI ATESIA MBIEMRI

DATELIN

DJA
VENDLINDJA

9496 Ahmet Azizi 230

Agron Ahmet Berati (Azizi)

Feride Ahmet Azizi

Isuf Ahmet Azizi

Mirjeta Ahmet Sulo

Dosje e pjeshme per kest te dyte  shqyrtuar ne daten 31.05.2017

Ahmet e trashegojne Agron, Feride, Isuf dhe Mirjeta.

Feride merr pjesen e vete dhe ka prokure per  Isuf.

Ne kete dosje do paguhet vetem Isuf per kest te dyte i cili i ka dhene prokuren Ferides,              Agron, Feride dhe Mirjeta nuk do paguhen pasi e kane marre kestin e dyte.

ekijes.
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VENDLINDJA

KOPJE TE 

LETER 

NJOFTIM 

9826 Nikoll Mernaci 230

Dielle Nikoll Rakaj X    

Marie (bardha) Nikoll Nonaje V

Mark Nikoll Mercani X    duhet c

Dosje e Kuqe  per kest te Dyte shqyrtuar ne daten 31.05.2017

Nikoll e trashegojne Dielle, Marie dhe Mark.

Dielle ka prokure per Marie dhe Mark por  Dieles i mungon certifikata personale per te terhequr leket per vete dhe per Marie dhe Mark.

Gjithashtu edhe  Mark duhet te sjelli certifikaten personale pasi ne prokure nuk eshte .

 

Dielle dhe Mark    nuk do paguhen pasi e kane marre kestin e dyte

Marie do paguhet per kestin e pare vetem pasi dielle   qe ka prokure per Marije te sjelli certifikaten personale

NR. 

DOSJES
EMER

MBIEME

R
VKM NR. Emer ATESIA MBIEMER DATELINDJA

VENDLIN

DJA
EMERI ATESIA MBIEMRI

DATELIN

DJA
VENDLINDJA

KOPJE TE 

LETER 

NJOFTIM 

14338 Maksud Kurti 230

Hajdar Kurti

Sadete Hajdar Shima  (Kurti) V

Hume Muharremi V

Dosje e kuqe per kest te dyte shqyrtuar ne daten 31.05.2017.

Maksud e trashegojne prindrit Hajdar dhe Hume.

Hajdar e trashegon Sadete

Dosja ngelet e kuqe  pasi Hume nuk rezulton  ne Certifikaten e trungut familjare.

Hume nuk do paguhet pasi e ka marre kestin e dyte,

Sadete do marri kestin e pare  vetem pasi te kemi certifikate trungu familjare te Humes.
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16358 Dan  Ademaj 297

Athina Koco Ademaj

Petrit Dan  Ademaj V V

Manushaqe Dan  Kurmarku (Ademaj) V V

Liljana Dan  Bajram (Ademaj) V V

Ramazan Dan  Ademaj V X

Kastriot Dan  Ademaj V V

Valbona Dan  Ymeraj (Ademaj) V V

Dosje e kuqe per kest te shqyrtuar ne daten  31.05.2017.

Dan e trashegojne  Athina (bashkeshortja) dhe femijet  Petrit, Manushaqe, Liljana, Ramazan, Kastriot dhe Valbona.

Athina  e trashegojne  Petrit, Manushaqe, Liljana, Ramazan, Kastriot dhe Valbona.

Te gjithe trashegimtaret e Dan nuk do paguhen pasi mungon certifikata e trungut familjare te dan  me Athina dhe femijet (duhet origjinale dhe jo fotokopje e noterizuar)

Gjithashtu duhet Certifikate trungu familjare te Athina dhe Deshmia e trashegimise se Athiase, mungon gjithashtu edhe nr. I llogarise bankare per Ramazan.

Dosja  do paguhet per kest te dyte  vetem pasi te plotesohet i gjith dokumentacioni ligjor i siperpermendur 
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DATELIN

DJA
VENDLINDJA

KOPJE TE 

LETER 

NJOFTIM 

NUMER 

PERSONA

L 

LLOGARI  

BANKARE

18572 Vangjel Goxhoma 297

Kole Vangjel Goxhomani

Edvan Kole Goxhomani V V

Gresa Kole Goxhomani V V

Suela Kole Mitiu V V

Kondita Vangjel Ekonomi V V

Dosje e Kuqe per kest te dyte , shqyrtuar ne daten 31.05.2017

Vangjel e trashegojne femijet Kole dhe Kondita.

Kole e trashegojne Edvan, Gresa dhe Suela.

Te gjithe trashegimtaret e Vangjel nuk do paguhen deri sa te kemi certifikatat e trugut familjare te Vangjel me Kole dhe Kondita  dhe  te Kole me Edvan, Gresa dhe Suela.

Edvan dhe Kondita nuk paguhen pasi e kane marre kestin e dyte.

Gresa dhe Suela do paguhen per kestin e pare vetem pasi te kemi kemi certifikatat e trugut familjare te Vangjel me Kole dhe Kondita  dhe  te Kole me Edvan, Gresa dhe Suela.
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TRUNGU
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FAMILJA

R

DESHMI 

TRASHGI‐

MIE

PRO‐

KURE
CERTIFIKATE PER CDO NDRYSHIM IDENTITETI

V X V

V X V

(V(V(V(V(Vijon nesër)ijon nesër)ijon nesër)ijon nesër)ijon nesër)
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Shefja e Infektivit në Durrës: Janë jashtë rrezikut për jetën. AKU bllokon lokalin deri në daljen e analizave

Helmohen 50 dasmorë në Shijak, 12 shtrohen në spital
Pacientët u paraqitën me të vjella e temperaturë të lartë një ditë pas dasmës

SHKURT

Pronari Fatmir Tahiri: Varkën e morën pa dijeninë time

Varkën e mori rrjedha e Liqenit të Shkodrës,
mbyten 2 fëmijë, shpëtojnë 5 kushërinjtë e tyre

SHKSHKSHKSHKSHKODËR ODËR ODËR ODËR ODËR - Tragjedi në
Shkodër. Dy fëmijë të
moshës 13 dhe 15 vjeç janë
mbytur pasditen e djeshme
në ujërat e liqenit të Shko-
drës, në vendin e quajtur
Grilë. Burime zyrtare nga
policia lokale bënë me dije
se dy minorenët: E.Tahiri
dhe S.Tahiri, nga fshati
Gruemirë e Malësisë së
Madhe, ishin futur për t'u
larë në liqen, por nuk kanë
mundur të dalin të gjallë në
breg. Mësohet se në varkën
e vogël kishin hipur 7 per-
sona të moshës nga 13 deri
në 17 vjeç, të gjithë kush-
ërinj me njëri- tjetrin. E
ndërsa kishin arritur në
thellësi të liqenit (në pjesën
e Malësisë së Madhe), të
gjithë janë hedhur në ujë
për t'u larë. Por, për fat të

keq, varka është marrë nga
rrjedha e ujit për shkak të
erës së fortë. Ky ka qenë dhe
momenti fatal për dy mi-
norenët, të cilët kanë hum-
bur jetën tragjikisht. Ndër-
sa, 5 kushërinjtë e dy vikti-
mave kanë mundur të mbi-
jetojnë, të dalin në breg. Poli-
cia është sinjalizuar për ng-
jarjen e rëndë rreth orës
16:00. Menjëherë uniformat
blu kanë shkuaar në vend-

ngjarje. Punonjësit e poli-
cisë së bashku me disa ban-
orë të fshatit kanë bërë të
mundur nxjerrjen e dy tru-
pave të pajetë nga liqeni
rreth orës 17:45. Ndërkaq,
grupi hetimor ka nisur he-
timet për zbardhjen e plotë
të rrethanave të ngjarjes.
Pas kryerjes së veprimeve
hetimore paraprake, hetues-
it e çështjes sqaruan se var-
ka që u përmbys në Liqenin

e Shkodrës është në pronësi
të Fatmir Tahirit, i afërm i
viktimave. Gjatë marrjes në
pyetje, ai ka deklaruar se
fëmijët e kishin marrë
varkën pa dijeninë e tij.
Edhe fëmijët e mbijetuar
kanë pohuar të njëjtën gjë.
Ngjarja e djeshme në Sh-
kodër ka rënduar bilancin e
viktimave. Gjatë muajit të
fundit kanë humbur jetën
disa turistë, por edhe qyteta-

rë shqiptarë në plazhet e
Durrësit, Velipojës, Div-
jakës, Vlorës dhe Sarandës.
Para pak ditësh, në Divjakë
humbi jetën një 12-vjeçare,
ndërsa të mërkurën, u mbyt
një vajzë 10-vjeçare në
plazhin e Portonovës në
Vlorë, në të njëjtin vend ku
para një muaji u mbytën tre
persona, njëri prej të cilëve,
Beniamin Ferhati nga Teto-
va e Maqedonisë. se.ni.

AKU
Pas helmimit masiv, Drejtoria e Shëndetit Publik në
Durrës ka nisur inspektimin e lokalit ku është
zhvilluar dasma. Autoritetet shëndetësore kanë
kërkuar mostra të ushqimit që kanë konsumuar
dasmorët, por nga lokali iu është thënë se janë
hedhur në plehra. Në këto kushte, AKU-ja ka
bllokuar aktivitetin deri në daljen e rezultatit të
analizave toksikologjike.



DURRËSDURRËSDURRËSDURRËSDURRËS

Rreth 50 persona janë
helmuar nga ushqimi
që kanë konsumuar

në një lokal dasme në Shi-
jak. Personat e helmuar
kanë shfaqur probleme shën-
detësore (të vjella, dhimbje
barku, diarre dhe temper-
aturë të lartë) pak orë pasi
kishte përfunduar banketi.
Shqetësimet për dasmorët
kanë nisur pasditen e së
hënës, ndërkohë që dje në
repartin Infektiv të spitalit
rajonal të Durrësit ishin
ende të shtruar 12 persona.
Burime nga spitali i qytetit
bregdetar pohuan se mes
personave të shtruar kishte
edhe fëmijë. Mësohet se, pasi
kanë marrë ndihmën e parë
mjekësore, 38 prej tyre janë
kthyer në banesat e tyre,
ndërsa të tjerët u shtruan,
pasi ndodheshin në gjendje
më të rënduar shëndetësore.
Me kalimin e orëve gjashtë
prej tyre u larguan, pasi
shëndeti i tyre u përmirësua
ndjeshëm, ndërsa gjashtë
dasmorët e tjerë vijojnë të
qëndrojnë në repartin e In-
fektivit. Vetë pacientët e sh-
truar në spitalin e Durrësit u
shprehën se "ishim në dasmë
dhe u helmuam. Fillimisht
nuk kuptuam gjë, pasi prob-
lemet me shëndetin na nisën
një ditë më pas (të hënën).
Darka në lokalin që kishin
prenotuar ishte e mirë,
pastërtia në maksimum. Nuk

e dimë se çfarë ndodhi. Hën-
grëm, u kënaqëm dhe më pas
përfunduam në spital". Men-
jëherë pas sinjalizimit për
helmimin masiv në Shijak,
policia e Durrësit ka nisur
hetimet për zbardhjen e plotë
të kësaj ngjarjeje. "Më datë
13.08.2017, në Shijak, në një
lokal në pronësi të shtetasit
Dh.K., vjeç 57, në një dasmë
janë helmuar shtetasit: E.J.,
E.J., Dh.J., T.J., Q.K. e B.C., vjeç

55, 32, 42, 49, 57, 43, banues në
Durrës, të cilët ndodhen në
spital jashtë rrezikut për
jetën. Materialet i kaluan
Prokurorisë së Rrethit
Gjyqësor Durrës, për
vlerësim, e cila po zhvillon
hetime intensive për të
zbardhur ngjarjen e rëndë",
thuhej në njoftimin zyrtar
të policisë. Ndërkaq, Drejto-
ria Rajonale Durrës e Au-
toritetit Kombëtar të Ush-

qimit ka bllokuar aktivite-
tin e lokalit në Shijak. Sipas
burimeve nga AKU-ja, loka-
li do të qëndrojë i bllokuar
deri në daljen e analizave
përfundimtare, në bazë të të
cilave do të merren edhe
masat e duhura sipas ligjit.
MJEKËTMJEKËTMJEKËTMJEKËTMJEKËT

Shefja e repartit Infektiv
në spitalin e Durrësit, Na-
dire Jani tha dje se situata
është nën kontroll të plotë,
ndërsa sqaroi se pacientët
janë shfaqur me diarre dhe
temperaturë të lartë. Sipas
saj, aktualisht situata e tyre
është më e mirë. "Të gjithë
pacientët janë paraqitur me
diarre të shpeshtë, të vjella
të shpeshta, temperaturë 39-
40. U shtruan në spital, u
është bërë mjekimi efikas,
janë bërë ekzaminimet dhe
gjendja e tyre është e mirë".

Gjithashtu, mjekja Jani po-
hoi se pas situatës së kri-
juar, është lajmëruar Drejto-
ria e Shëndetit Publik.

Në lidhje me rastin në
fjalë, kjo drejtori ka nisur
inspektimin e lokalit ku ësh-
të zhvilluar dasma. Au-
toritetet shëndetësore kanë
kërkuar mostra të ushqim-
it që kanë konsumuar das-
morët, por nga lokali iu ësh-
të thënë se janë hedhur në
plehra. Në këto kushte,
AKU-ja ka bllokuar aktivi-
tetin deri në daljen e rezul-
tatit të analizave tok-
sikologjike. Nëse do të
vërtetohet se helmimi është
shkaktuar nga ushqimi,
pritet që të merren masa ad-
ministrative ndëshkuese
ndaj pronarit të lokalit, i cili
aktualisht po procedohet në
gjendje të lirë.

Plagosen rëndë dy
minatorë në Cerujë,

njëri dërgohet në Tiranë
MAMAMAMAMATTTTT - Dy minatorë janë pla-
gosur brenda minierës së fs-
hatit Cerujë në Mat. Mëso-
het se ata ishin duke punu-
ar brenda në një thellësi
rreth 500 metra kur janë ak-
sidentuar dhe kanë marrë
plagë në trup. Menjëherë mi-
natorët u dërguan në spi-
talin e Burrelit për ndihmën
mjekësore, ndërsa njëri prej
tyre, i cili ka pësuar më tepër
plagë, është dërguar për
mjekim të specializuar në
Tiranë. Nuk dihen ende sh-
kaqet dhe motivet e ng-
jarjes, ndërsa policia ka sh-
kuar në vendngjarje dhe po
kryen hetimet.

Tre punonjës të Portit
shtrohen në spital,

dyshime për rrjedhje gazi
DURRËS DURRËS DURRËS DURRËS DURRËS - Tre punonjës të
portit të Durrësit janë asfik-
suar dhe kanë kërkuar ndih-
më mjekësore. Sipas policisë
lokale, ngjarja ka ndodhur
rreth orës 11:00 të ditës së
djeshme, pranë hyrjes nr. 4 të
portit të qytetit bregdetar.
Nga veprimet e para heti-
more, dyshohet se ka pasur
rrjedhje gazi gjatë furnizim-
it të një karburanti, i cili
ndodhet në afërsi të hyrjes
nr.4. Mësohet se punonjësit
që nuk janë ndier mirë janë
shtetasit me iniciale: B.H. 53
vjeç, F.D. 20 vjeç dhe S.H. 37
vjeç, të cilët ndodhen në spi-
talin e Durrësit jashtë rrez-
ikut për jetën. Nga ana e ek-
spertëve po kontrollohet dhe
verifikohet i gjithë territori
përreth. Policia po heton për
zbardhjen e plotë të ngjarjes.

Sherr masiv në Xarrë,
hetohen në gjendje të

lirë 8 vetë, 1 në kërkim
SARANDË SARANDË SARANDË SARANDË SARANDË - Një sherr ma-
siv mes 9 personave është
shënuar në fshatin Xarrë të
Sarandës. Ngjarja ka
ndodhur rreth orës 22:00 të
së mërkurës, kur F.D., N.Gj.,
P.N., A.N., F.N. dhe Kreshnik
Shabani janë konfliktuar
për motive të dobëta, duke u
goditur me grushte e sende
të forta me shtetasit: V.Ç.,
Dh.Ll. dhe L.Ç. Si pasojë kanë
marrë plagë të lehta të gjithë
personat e përfshirë në sherr.
Pas ngjarjes, policia ka nisur
procedimin në gjendje të lirë
ndaj personave që u konfron-
tuan, për akuzën "Plagosje e
lehtë me dashje". Ndërsa,
Kreshnik Shabani, akuzohet
edhe  për "Prodhim dhe shitje
e lëndëve narkotike", pasi në
banesën e tij u gjet 741 gr
kanabis.

PRONARI I VARKËS
Pas kryerjes së veprimeve hetimore paraprake, hetuesit
e çështjes sqaruan se varka që u përmbys në Liqenin e
Shkodrës është në pronësi të Fatmir Tahirit, i afërm i
viktimave. Gjatë marrjes në pyetje, ai ka deklaruar se
fëmijët e kishin marrë varkën pa dijeninë e tij. Edhe
fëmijët e mbijetuar kanë pohuar të njëjtën gjë. Ngjarja e
djeshme në Shkodër ka rënduar bilancin e viktimave.



Varka me të cilën u mbytën dy fëmijët

Klodiana Haxhiaj

Një nga pacientët e shtruar
në spitalin e Durrësit

Shefja e repartit Infektiv në
spitalin e Durrësit, Nadire Jani
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Pas ngjarjes, reagon Ambasada jonë në Spanjë: Nuk ka asnjë shqiptar të lënduar

Sulm terrorist në Barcelonë, 13 viktima
Furgoni përplas turmën e njerëzve, arrestohet autori

Një sulm terrorist ka
tronditur Barce
lonën pasditen e

djeshme, me pasojë vdekjen
e 13 personave dhe plagosjen
e më shumë se 60 të tjerëve,
mes të cilëve edhe fëmijë.
Ngjarja ka ndodhur në një
zonë turistike të qytetit
spanjoll e njohur si "La
Rambla", ku një furgon ka
përshkuar 600 metra duke
përplasur masivisht tur-
mën e njerëzve. Ambasada
shqiptare në Spanjë ka bërë
me dije se mes viktimave nuk
ka shqiptarë.
SULMI TERRORISTSULMI TERRORISTSULMI TERRORISTSULMI TERRORISTSULMI TERRORIST

Pasditen e së enjtes, në
sheshin "La Rambla", një
furgon ka hipur në trotuar
dhe ka përplasur qindra
vetë. Autoritetet spanjolle
kanë arritur të identifikojnë
dhe të vënë nën pranga një
nga autorët e sulmit, 28-
vjeçarin Driss Oukabir, nga
Maroku, i skeduar nga poli-

cia si pjesë e grupeve terror-
iste, si dhe kanë shpallur në
kërkim tre të tjerë të dys-
huar si bashkëpunëtorë.
Shërbimet e Emergjencës
kanë mbërritur menjëherë

në vendngjarje dhe është
bërë mbyllja e linjave të
metrosë si dhe e dyqaneve
përreth zonës, ndërkohë u
është bërë thirrje njerëzve që
të qëndrojnë sa më larg

zonës së rrezikut, kryeqen-
drës së Katalunjës.
PENGMARRJAPENGMARRJAPENGMARRJAPENGMARRJAPENGMARRJA

Përveç sulmit me fugon,
raportohet se dy persona të
armatosur kanë hyrë në një

restorant turk pranë zonës
së sulmit dhe kanë marrë
peng disa prej personave të
ndodhur aty. Forcat policore
janë përpjekur të negociojnë
me pengmarrësit për lirimin

e pengjeve.
Ambasada shqiptare në

Spanjë ka njoftuar se mes
viktimave të sulmit terror-
ist nuk ka shqiptarë, dhe ka
këshilluar qytetarët sh-
qiptarë që ndodhen në Bar-
celonë që të qëndrojnë sa më
larg vendit ku ndodhi sulmi
dhe të ndjekin udhëzimet e
autoriteteve vendore. Mad-
je, për ata që kanë nevojë të
këshillohen në lidhje me ng-
jarjen është vënë në dispozi-
cion numri i telefonit
0034667673333.
DËSHMITËDËSHMITËDËSHMITËDËSHMITËDËSHMITË

Sipas fotove dhe videove
të publikuara në rrjetet so-
ciale, këmbësorët vraponin
nga të katra anët duke bërti-
tur për të gjetur zona të sig-
urta. Daniela Goicoechea, që
po ecte përgjatë "La Rambla"
me tre fëmijë të moshës një,
dy dhe pesë vjeç, tha për 'The
Independent': "Njerëzit
nisën të vrapojnë, por nuk e
dinim se çfarë po ndodhte. Ne
ishim të humbur, vrapuam
me tre fëmijë dhe u fshehëm
në një kafene aty pranë".

SULMI
Furgoni përshkoi 600 metra duke përplasur

masivisht turmën e njerëzve, duke lënë të vdekur 13
viktima e më shumë se 60 të plagosur.

Fatmirësisht, mes viktimave nuk ka shqiptarë.

Voltiza Duro

Sheshi "La Rambla" në
Barcelonë ku ndodhi sulmi

Driss Oukabir, një nga
autorët e arrestuar

1. Autoriteti shites: Albpetrol sha Patos,
Rruga Fier – Patos km 7

2. Data e zhvillimit te ankandit: 22/08/2017

3. Lloji i Procedurës standarde te
ankandit: Procedure e hapur

4. Objekti i Shitjes: Shitje nafte brut, sasia
200 000 ton

5. Afati i evadimit:  365 dite nga data e
nenshkrimit te kontrates

6. Përshkrim i shkurtër i objektit te
shitjes: Shitje e naftes brut, sasia 200 000
ton, ne pikat e levrimit CTF Marinez (Bankers/
HUB Fier), Stacioni Usoje, 16/1 (ARMO)
Ballsh, Stacioni Zharrez, Stacioni Sheqishte,
Stacioni Gorisht, Stacioni Visoke, Stacioni
Kuçove.

7. Vlera fillestare:

Ne kushtet FOB:
Çmimi minimal fillestar per njesi eshte:

71 %  e Çmimit Brent + K

Ne pikat e levrimit:
Çmimi minimal fillestar per njesi eshte:

71 %  e Çmimit Brent - 4 USD/bbl  + K

- 71 % eshte koeficenti i cili perfaqeson
karakteristikat mesatare te naftes (pesha
specifike, aciditeti i naftes, % e squfurit).
- Brent eshte çmimi ne $/bbl i Brent i Platts, i
publikuar ne Buletinin e Prokurimit Publik.
- 4 USD/bbl kosto mesatare totale (magazinim,
stokim, analizim produkti).
- K- eshte vlera $/bbl e ofruar nga ofertuesi mbi
çmimin minimal te shitjes te perllogaritur nga
formula (Ke”0).

8. Vendndodhja e naftes brut:
Albpetrol sha Patos
Ne pikat e levrimit CTF Marinez (Bankers/HUB
Fier), Stacioni Usoje, 16/1 (ARMO) Ballsh,
Stacioni Zharrez, Stacioni Sheqishte, Stacioni
Gorisht, Stacioni Visoke, Stacioni Kuçove.

9. Vendi i zhvillimit te ankandit: Ministria e

Energjise dhe Industrise, Sheshi Skenderbej,
Tirane, salla e mbledhjeve kati I-re.

10.Afati i fundit kohor për dorëzimin e
kërkesave për pjesëmarrje: ne zyren e
protokollit te Ministrise se Energjise dhe
Industrise, datë  22/08/2017, ora 11:00

11. Informacion mbi dokumentet e ankandit:
Dokumentet e ankandit mund te terhiqen
prane autoritetit shites me paraqitjen e nje
kerkese me shkrim ose ne faqen zyrtare te
“Albpetrol” sha www.albpetrol.al dhe ne
faqen e Ministrise se Energjise dhe Industrise
www.energjia.gov.al.

Dokumente me pagesë:

Po   Jo x

12.Kërkesa për pjesëmarrje, dokumentet
dhe informacionet e kërkuara dorëzohen
nga kandidatet blerës ne kopje fizike, me
poste ose dorazi, perpara dates dhe ores se
zhvillimit te ankandit, ne vendin e
përcaktuar ne dokumentet e ankandit.

NJOFTIMI I ANKANDIT

Albpetrol sh.a. NUIS J82916500U Selia Rruga Fier-Patos Km. 7 Patos / Zyra në Tiranë Bulevardi "Zhan D'Ark", Nr.3, Tiranë
T +3553813662 F +35534704415w  www.albpetrol.al
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ROBERTI ‘KAP MAT’ NORËN NË DHOMË ME NJË BURRË TJETËR, REAGIMI I TIJ NUK PRITEJ

Vesa Luma po ‘vuan’, zbulon Vesa Luma po ‘vuan’, zbulon 
pse nuk e zë gjumi natënpse nuk e zë gjumi natën

BULEVARDI
POLITIK

•  Australi, habit udhëheqësja e partisë •  Australi, habit udhëheqësja e partisë 
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ushqimesh të preferuara kanë Rama, Basha e Nano?ushqimesh të preferuara kanë Rama, Basha e Nano?
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Publikon foto ku duket Publikon foto ku duket 
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Për herë të parë në Shqipëri vjen Sulejmani i "Lugina e Ujqërve"

Oktay Kaynarca:

"Kishte një funeral ku shihja fotot e mia në Turqi. Është mirë
kur të vlerësojnë, qesh e qan kur sheh si vajtojnë për ty"

Ju rrëfej emocionet e mia në Tiranë dhe
impaktin që pati seriali jashtë vendit

Oktay Kaynarca është një
ndër aktorët më kontrover
së, që ka magjepsur pub-

likun me lojën e tij në një prej fil-
mave më të shumëpërfolur si "Lugi-
na e Ujqërve", shfaqur jo vetëm në
Turqi. I angazhuar në kinema dhe
jo vetëm në televizion, shfaqur në
role të ndryshme, ai aktualisht luan
në një film të quajtur "Banditët nuk
mund të sundojnë botën", ku është
një nga personazhet kryesore në
film. Ai ka ardhur për herë të parë
në Shqipëri, dhe në një intervistë me
mediat dhe fansat e tij ka folur për
mënyrën se si politika ndikon në art
dhe arti ndikon në politikë. Gjith-
ashtu, në një intervistë nga gazetar-
ja Luela Myftari, vjen dhe për "Sum-
mer Pages" të "Gazeta Shqiptare",
ku aktori turk ka folur lidhur me
rolin e tij në serialin e shumëpër-
folur të "Lugina e Ujqërve" si dhe
për impaktin dhe emocionet që pati
ai në Shqipëri.
"Ndikimi i punës që ne bëjmë,
posaçërisht i telenovelave turke në
vendet fqinje, për ne është shumë i
rëndësishëm. Kjo do të thotë që in-
frastruktura e kinemasë në
përgjithësi është e mirë dhe e zhvil-
luar, dhe kjo ka ndikuar në pozitiv-
isht në kinema", - u shpreh ai.
E kemi njohur dhe pëlqyer si Sulej-
mani i "Luginës së Ujqërve", një ek-
skluzivitet në Shqipëri nga "Vizion
Plus" e që u bë seriali i parë turk më
i shitur në gjithë Europën. "Lugina
e Ujqërve", një serial i pëlqyer nga
publiku mashkullor, është një sagë
intrigash mes pushtetit dhe botës
së errët të mafies dhe krimit. Seria
e dytë e filmit e titulluar "Lugina e
ujqërve, grushti", nuk pa kurrë
dritën jeshile të transmetimit, mad-
je pas grushtit të shtetit në Turqi,
disa prej aktorëve u burgosën. "Arti
nuk është e thënë që të bëjë gjith-
një atë që duhet bërë, përndryshe
nuk është art. Për këtë arsye bren-
da artit mund të thuhet diçka poli-
tike. Personalisht mendoj se politi-
ka nuk duhet të përzihet me artin.
Mund të përzihet, por me kushtin e
vetëm që të mos shqetësojë njeri", -
ka rrëfyer ai.

Emri i tij i vërtetë është Oktay
Kaynarca, dhe konsiderohet si
një ndër personazhet më me
ndikim pas rolit të tij si Sulej-
man Çakërr në serialin "Lugi-
na e ujqërve", edhe pse
numëron dhjetëra produk-
sione të tjera kinematografike.
Në Turqi, fansat organizuan
një funeral dhe e nderuan fig-
urën e tij, pasi personazhi
humb jetën. Jo pak fansa ka
edhe në Shqipëri. Ndaj edhe ka
mbërritur në Tiranë.
"Nuk mendoja se do të gjeja kaq

madje shkroi që Sulejman Çakërr
vdiq, ndaj nderoni Oktajin. Në fakt
ishte një funeral ku shihja fotot e
mia. Nuk di ta shpjegoj ndjesinë.
Është mirë kur të vlerësojnë, por
edhe qesh e qan kur sheh si vajtojnë
për ty. Kanë kaluar disa vite që nga

ajo kohë, e tani në Tiranë më ktheni
emocionet më të bukura që kam
pasur kur realizonin 'Lugina e
ujqërve'", - u shpreh ai.
Seriali i transmetuar në "Vizion
Plus", tërhoqi vëmendjen e publikut

në më shumë se 17 vende të botës,
duke u blerë menjëherë të drejtat e
transmetimit. Por askund si në Tur-
qi, analistë të shumtë i lidhnin ng-
jarjet politike me impaktin që ky
serial kishte në shoqëri.
"Kudo në botë politika dhe arti tako-
hen në një pikë. Në Turqi, e ekzaktë-
sisht me 'Luginën e ujqërve' ndodhi
që kishte disa pikëtakime. Unë si
artist nuk mendoj se këto lidhje
bëjnë keq. Madje nënkuptoj, se arti
e kinemaja duhet të përçojë me-
sazhe në politikë e shoqëri për një
jetë më të mirë, ashtu sikurse men-

doj se politika duhet të ndikojë në
art, por pa e penguar atë", - shpre-
het më tej.
Suksesin e ka në filmat aksion, e
një të tillë po xhiron aktualisht. Kjo
e ka ndihmuar të jetë gjithnjë në

formë e gati për produksionin e
radhës. Oktay lakohet si ndër ak-
torët më me përvojë në serialet
turke, që gjithnjë e më shumë po
operojnë në tregun europian. Këtë
sukses, ai e lidh edhe me faktin që
të vërtetat e kanë gjithnjë derën të
hapur.
"Mendoj se serialet tona po trans-
metohen tani në shumë vende të
botës sepse nuk gënjejnë shumë.
Disa seriale rrëfejnë histori. Per-
andoria osmane, veshjet dhe kul-
tura me elementët e vet kanë
tërhequr vëmendje. Disa seriale të
tjerë janë romane klasikë të letër-
sisë turke, ndërsa të tjerë kanë
gjithnjë një mision për të përm-
bushur. Në vijë të parë është mis-

ioni, e pastaj dashuria. E ndërthur-
ja e temave, investimi që bëhet për
kostumet, për teknikën dhe për
gjithë stafin besoj se e bëjnë të mirë
sot kinemanë e serialet turke", - tre-
gon ai.
Para se të largohet, na zbulon edhe
se do të donte shumë të realizonte
një film për Ataturkun. Madje për
të kjo mbetet një sfidë që i duhet ki-
nemasë turke e që do ta donte pat-
jetër një rol të veçantë në të. Por, deri
atëherë uron që publiku shqiptar ta
njohë edhe në rolet të tjera për të
cilat po punon aktualisht.

shumë fansa edhe në Shqipëri.
Gjithçka ndodhi shpejt. Më thanë
që 'shqiptarët të duan' dhe unë er-
dha. Nuk parashikuam shumë
gjëra, por sot ndihem vërtet i nderu-
ar duke marrë parasysh se më njih-
ni vetëm nga 'Lugina e ujqërve'. Për
mua ka qenë vërtet një projekt i
rëndësishëm. Kur e nisëm, nuk be-
sonin që do të kishte të tillë impakt,
por njerëzit arritën të përjetonin
bashkë me seritë edhe ngjarjet,
duke i lidhur shpesh me të vërteta
që po ndodhnin në Turqi. Media
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Orinda Huta, një 'bombë'
seksi me bikini
Bukuroshja e sapomartuar

Orinda Huta është duke
shijuar pa fund muajin e saj të
mjaltit. Ajo nuk harron gjithashtu
të ndajë me fansat foto të ndry-
shme nga ky muaj mjalti magjik.
Një ndër postimet që spikat është
edhe ai i ditës së djeshme, ku ajo
ka publikuar një foto në të cilën e
shohim me bikini dhe më në formë
se kurrë. Duket se këngëtarja dhe
moderatorja bukuroshe nuk ka
shtuar asnjë kilogram dhe ka
arritur të ruajë linjat e saj mjaft
të kuruara, dhe duket vërtet seksi.

Albëria nuk plaket, publikon
foto ku duket si adoleshente

Roberti 'kap mat' Norën
në dhomë me një burrë tjetër,

reagimi i tij nuk pritej
Gazetari i njohur i "TCH" Ervin Kurti është një djalë vërtet me fat. Ai ka
treguar gjatë një bisede me Donja Memën në emisionin radiofonik #thua-
jemepepsi" se puna e tij shpesh shoqërohet me peripeci, dhe është detyru-
ar (po pra) të bëjë gjëra të çuditshme...si p.sh., të flejë në një dhomë me
VIP-at, mes tyre dhe Nora Istrefi. Ai ka treguar se të dy po qëndronin në
dhomën e një hoteli në zonën e Bllokut pas një koncerti 'live' të
këngëtares dhe nuk po bënin asgjë tjetër veç thashethemeve. Deri në
momentin kur bashkëshorti i Norës, Roberti, hyri në dhomë dhe bëri të
paimagjinueshmen: iu bashkua thashethemeve. Dhe, duke parë raportin e
të dyve, jemi të sigurt që mes Robertit dhe Ervinit nuk ka asnjë qejfm-
betje, sepse jo vetëm kanë dalë bashkë gjatë ardhjeve të tij në Tiranë, por
ka qenë disa herë i ftuar në emisionin "Top Show".

Këngëtarja Albërie Hadërgjonaj
nuk po pranon kurrsesi të plaket.
Ndonëse ka shumë vite që është
në skenë dhe nënë e dy vajzave
të rritura, ajo vazhdon të
shfaqet provokuese dhe në
formë. Me paraqitjet e saj skeni-
ke, ajo i bën konkurrencë edhe
vajzës së saj të madhe Anxhe-
linës, e cila po ashtu kishte
filluar të ndiqte një karrierë
muzikore, ndonëse jo konsistente
në projekte. Në profilin e saj në

"Instagram", Anxhe-
lina ka publikuar
një fotografi me
nënën e saj, Al-
bërien, dhe nisur
nga pamja, ato më
shumë ngjajnë si
motra sesa si nënë e
bijë, por edhe në
raportin vajzë e

nënë, vështirë se dallohen. Edhe
pse më në moshë, Albëria me ca
ndërhyrje estetike në buzë,
mollëza e rreth syve, ka arritur
të ruajë freskinë e një 25-
vjeçareje.

Vesa Luma po 'vuan', zbulon
pse nuk e zë gjumi natën
Këngëtarja e mirënjohur kosovare Vesa Luma është ndër artistet që vitin e

kaluar fitoi epitetin 'nënë' për herë të parë. Ajo duket një nënë e përkushtuar
duke publikuar vazhdimisht imazhe bashkë me djalin. Por nuk është e lehtë të
kujdeset për fëmijën, pasi Liani i vogël atë po e lë pa gjumë, dhe për këtë këngëtar-
ja ka reaguar. Gjatë natës, duke tentuar të flejë, Vesa ka shkruar: "Ku ishin ato ditë
me gjumë".
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Është detyrë primare e jona
të kemi trup të shëndet
shëm. Gjithçka në jetën e

njeriut është në funksion të shën-
detit. Por jo rrallë lind pyetja: Ç'
duhet të bëjë një njeri për të mbaj-
tur në formë trupin e tij? Ideal-
isht për të pasur një shëndet të
mirë ne do të duhej të jetonim në
kohën dhe ushqimin e
paraardhësve tanë. Kjo do të thotë
që ne të jetonim në një ambient të
pastër, pa ndotje, të ushqehemi me
ushqime nga natyra, të freskëta
dhe organike, të pa procesuara, të
pimë ujë të freskët natyral nga
burimi, të bëjmë ushtrime trupore
të vazhdueshme dhe të bëjmë një
jetë të qetë pa strese.
Dieta perëndimorDieta perëndimorDieta perëndimorDieta perëndimorDieta perëndimoreeeee,,,,, ar ar ar ar armikumikumikumikumiku
nrnrnrnrnr..... 1 për or 1 për or 1 për or 1 për or 1 për orggggganizmin tonëanizmin tonëanizmin tonëanizmin tonëanizmin tonë

Fatkeqësisht, sot po mbretëron di-
eta perëndimore ose e ashtuquaj-
tura dieta moderne, e cila paraqet
njëherazi armikun tonë kryesor
përbrenda organizmit. Kjo dietë si
e tillë, është e pasur me sheqerna,
karbohidrate të rafinuara, ush-
qime të procesuara, kafeinë, alk-
ool, si dhe me ushqime të trajtu-
ara në forma të ndryshme, të
mbushura me plot pesticide,
yndyra të saturuara dhe e mangë
nga materiet ushqyese, vitaminat
dhe mineralet e domosdoshme për
organizmin tonë. Ajo çka e bënë
edhe më të dëmshme këtë mënyrë
të të ushqyerit, janë metodat e
gatimit: fërgimi, zierja, përgatitja
e ushqimeve nga skara, të cilat
edhe më tej e rrisin numrin e
radikaleve të lira apo të moleku-
lave dëmtuese në organizmin tonë.
Radikalet e lira, efekti i tyre në
shëndetin tonë

Ambienti dhe ushqimi ideal
për një shëndet të mirë

Radikale e lira janë molekula, të
cilave iu mungon nga një elektron
dhe fillojnë t'i marrin elektronet
nga molekulat e tjera të shëndosha
duke i bërë edhe ato molekula
radikale të lira, duke filluar kësh-
tu procesin zinxhiror të dëmtimit
të molekulave të shëndetshme. Ky
proces zinxhiror i dëmtimit të
molekulave njihet si oksidim dhe

mund të parandalohet vetëm nga
prania e antioksidantëve në orga-
nizmin tonë. Kur kemi mungesë të
antioksidantëve, siç është rasti me
dietën perëndimore, ky dëmtim do
të vazhdojë më tutje deri sa të fil-
lojë dëmtimi i qelizave në trupin
tonë. Dëmtimi i mëtutjeshëm i qel-
izave do të dëmtojë ADN-në, gjë e
cila nuk ndodh brenda natës. Kësh-

tu organizmi ynë do të karakteri-
zohet me imunitet të dobët, in-
flamacione trupore të larta, tretje
të dobët, hipertension, os-
teoporozë, mosbalancim të hor-
moneve, asimilim të dobët të ma-
terieve ushqyese, sëmundje të zem-
rës, obezitet, shpejtim të procesit
të plakjes, e madje-madje, edhe
sëmundje të kancerit. E gjitha kjo

po ndodh për arsye se toksinet
(helmet) dhe mbeturinat metabo-
like po e gjejnë shumë më shpejt
mënyrën që të hyjnë në orga-
nizmin tonë se sa të eliminohen.
Prandaj, pa dyshim se qasja në
mënyrën korrekte të ushqyerit
është njëri ndër faktorët kryesor
për ta parandaluar këtë dëmtim
zinxhiror.

Mënyra e ushqyeshmërisë korrekte është një
formulë e gjerë në të cilën kam përfshirë një

ushqim të balancuar, përdorimin e shtesave të ush-
qimit (vitaminave, mineraleve, antioksidantëve) dhe
inkorporimin e të ashtuquajturve faktorë mbrojtës
(protektorë) që janë ushtrimet e rregullta, ajri i
pastër, gjumi i mjaftueshëm dhe ushtrimet relaksuese.
Përjashtohen: sheqernat, ëmbëltuesit artificial, stimu-
luesit, alkooli, yndyrat e saturuara, stresi dhe duhani.
Efektet kryesore pozitive të ushqimit tëEfektet kryesore pozitive të ushqimit tëEfektet kryesore pozitive të ushqimit tëEfektet kryesore pozitive të ushqimit tëEfektet kryesore pozitive të ushqimit të
shëndetshëm në organizmin tonëshëndetshëm në organizmin tonëshëndetshëm në organizmin tonëshëndetshëm në organizmin tonëshëndetshëm në organizmin tonë
Ushqyeshmëria korrekte ka një numër të shumëfishtë
të efekteve pozitive në shëndetin tonë të përgjithshëm.
Secili proces që zë vend në organizmin tonë shfrytë-

ndihmojë të mbajmë nivelin korrekt të sheqerit në
gjak duke na dhënë energjinë e duhur gjatë gjithë
ditës.
7 .7 .7 .7 .7 .Një ushqim i pasur me antioksidantë do të ngadalë-
sojë dukshëm procesin e plakjes duke na bërë të
dukemi më të rinj dhe plot vitalitet. Kjo është ajo të
cilën ne të gjithë e dëshirojmë, pa marrë parasysh
moshën në të cilën jemi.

Dhe për fund, çdo gjë që ne bëjmë sot, në të ardhmen
do të na shpaguhet me një dhuratë të vlefshme e që
është një shëndet më i mirë.

zon energji. Kjo energji sigurohet nga ushqimi, të cilin
ne e konsumojmë dhe nga vitaminat dhe mineralet të
cilat ne i marrim.
1 .1 .1 .1 .1 .Një ushqim i shëndetshëm do të përforcojë mjaft
imunitetin tonë, i cili ripërtërihet çdo 7 ditë. Një imu-
nitet i fortë do të zvogëlojë dukshëm gjasat për para-
qitjen e sëmundjeve të ndryshme.
2 .2 .2 .2 .2 .Ushqimi i balancuar dhe përdorimi i shtesave të
ushqimit do të na ndihmojë shumë të mbajmë peshën
tonë ideale të trupit.
3 .3 .3 .3 .3 .Një formulë e ushyeshmërisë korrekte do të reduktojë
dhe parandalojë një numër të madh të sëmundjeve të
zemrës.
4 .4 .4 .4 .4 .Një ushqim i pasur do të na ndihmojë të
kemi dhëmbë dhe eshtra të shëndoshë.
5 .5 .5 .5 .5 .Për ta përmirësuar sistemin e tretjes ne
kemi nevojë për ushqimet më të shëndet-
shme që ekzistojnë. Kjo për arsye se çdo
ditë organizmi ynë i prodhon 10 litra
lëngje digjestive, për ta kryer tretjen,
prandaj ne kemi nevojë për ushqime,
vitamina dhe enzime natyrale për ta
mbështetur këtë proces tejet delikat.
6 .6 .6 .6 .6 .Një ushqyeshmëri e rregullt do të na

Formula e ushqyeshmërisë korrekte
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BULEVARDI
POLITIKNa merrni seriozisht!

Australi, habit udhëheqësja e partisë
"One Nation", shfaqet me burka në Senat

Arsyeja pse anëtarët e familjes mbretërore
 nuk nënshkruajnë kurrë autografe

Frekuentojnë të njëjtin restorant,
por çfarë ushqimesh të preferuara
kanë Rama, Basha dhe Nano?

Majlinda Bregu me të bijën, zë vend
shprehja: Më mirë e ëma se e bija!

Nëse dikush do të pyeste se si ushqehen politikanët shqiptarë,
sigurisht në mendjen tonë do të shfaqeshin vetëm ushqime të

mira e super të shijshme. Por cili është ushqimi i preferuar i Ramës,
Bashës e Nanos? Mas-
terchefi i njohur Renato
Mekolli ka zbuluar pjatat
e preferuara të tre politi-
kanëve të njohur sh-
qiptar, të cilët janë klientë
në restorantin e tij,
shkruan Albeu.com.
"Kryeministri Rama ha
lehtë, preferon produktet
e peshkut dhe është
shumë i rafinuar në
përzgjedhjen e ushqimit.
Ndërsa kryetari i opozitës,
Lulzim Basha konsumon
çdo ditë "burger". Edhe
nëse s'vjen vetë do t'ia çojmë në zyrë",- ka thënë ai. Një tjetër klient i
rregullt ne restorantit e tij është edhe ish-kryeministri dhe kryetari i
PS-së, Fatos Nano për të cilin Renato Mekolli tha se është njeriu më
komod që ka njohur ndonjëherë. "Nano s'e ka problem. ma lë mua në
dorë, është kaq rehat. Fatos Nano di shumë mirë te degustojë edhe
verën", është shprehur masterchefi i njohur shqiptar.

Edhe pse së jashtmi jeta në pallatin mbretëror mund të na duket vetëm
sukses e madhështi, në realitet ka një sërë rregullash të rrepta që dety-

rojnë anëtarët e familjes të privohen nga shumë gjëra. Duke filluar nga
ndalimi i konsumimit të produkteve të detit në tërësi, e deri tek etika e
veshjes, protokolli i oborrit mbretëror është më i rreptë nga se e mendojmë. E
mbani mend kur folëm për rregullin e
mbajtjes së dorezave në daljet publike? Eh,
Lady Diana ishte ajo e cila nuk mund ta
respektonte një etikë të tillë, e vendosi të
bënte një kthesë në këtë drejtim. Nga ana
tjetër, Kate Middleton e Princ William nuk
janë zbatues 100% të rregullave, por sa për
rebelim, e kemi thënë me dhjetëra herë se
kush është "bëmë mama të të ngjaj" (Harry,
Harry!) Së fundmi, zbulohet se me protokoll
ndalohet rreptësishtë nënshkrimi i autografeve. I zbatuar për shekuj të tërë,
siç mund të kuptohet një vendim i tillë është marrë për arsye sigurie, e
mbrojtje të firmës ndaj mos falsifikimit. Sa herë fansat zgjasin ndonjë foto
apo fletë për Princ Charles, ky i fundit përgjigjet me një frazë të vetme: "Më
vjen shumë keq, por ma kanë ndaluar ta bëj". Megjithatë, Charles ishte ai që e
theu vetëm një herë këtë rregull në 2010 për një familje në nevojë, të cilëve
iu dhuroi një copëz letër me nënshkrimin "Charles 2010?…

Deputetja e Partisë
Demokratike, Majlinda

Bregu, është padyshim një
nga politikanet shqiptare më
në formë, e lakmuar për
pamjen e saj. Por vitet po
kalojnë, ndërkohë vajza e saj
simpatike Kejda, i ka hapur
një "luftë" për sa i përket
bukurisë. Si dy pika uji,
Majlinda dhe vajza e saj
simpatike, Kejda hedhin foto
në rrjetet sociale, ku vlen për
t'u theksuar që raporti i tyre
duket shumë shoqëror. Në një
foto të publikuar prej Bregut
i shohim së bashku nënë e
bijë të dyja shumë të bukura.
Dhe pavarësisht se Kejda
është më e re dhe rrjedhi-
misht është më e bukur,
komentuesit kanë veçuar
bukurinë e Majlindës. "Nga
pjeshka, pjeshkë del, Majlinda
Bregu je super pjeshkkkk"-
shkruan një komentues.

Udhëheqësja e partisë së ekstremit të djathtë "One Nation" në
Austali, Pauline Hanson, shokoi të gjithë hyri me burka në sallën e

Senatit. Partia e saj po përpiqet me forcë ta ndalojë veshjen tradiciona-
le myslimane në këtë vend dhe 63-vjeçarja e tregoi qartë se çfarë
impakti mund të ketë ajo te të gjithë. Por, prokurori i Përgjithshëm,
George Brandis e dënoi marifetin e saj dhe këshilloi më tepër kujdes,
sepse sipas tij veprime të tilla
mund të përbëjnë fyerje për
grupet fetare.
"Senatore Hanson, ne nuk do ta
ndalojmë perçen. Bëj shumë
kujdes me ofendimet që mund të
shkaktosh. Kemi rreth gjysmë
milioni australianë në këtë
vend, që besojnë te feja islame
dhe shumica e tyre janë qytetarë të rregullt, të cilët zbatojnë ligjet me
korrektësi" i vazhdoi senatori, Brandis. Hanson, më pas e hoqi perçen.
"Jam shumë e kënaqur që po e heq këtë gjënë, sepse ajo nuk ka vend në
parlamentin tonë. Unë dua ta kërkoj heqjen e perçes në emër të një
numri të madh banorësh të këtij vendi", tha Pauline Hanson, senatore.
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EKSPOZITA - FOTO DHE DOKU-

Kur mbreti kërkonte që
Saranda të quhej Zogaj

Ekspozita, Zogu i dhuron “qytetin” Kryqit të Kuq
që drejtohej nga e motra, ja aktet noteriale

AKT DHURIMI I
SARANDËS
ZOG I
MBRET’I SHQIPTARËVET
ME VULLNET TË
POPULLIT. Vjeti 1937, me 24
të mujit mars, ditën e
mërkurë...
Në bazë të ligjës mbi
dhurimin e pasunisë së
Shtetit në Sarandë me datë 5
prill 1930 dhe t’urdhënit
autorizues të Ministriës së
Financavet telegrafikisht, i
asht dhurue prej shtetit
NALT MADHNIES TIJ
ZOGUT-TË PARË, pasunija
shtetnore e Sarandës në
Zyrën e Ipotekavet të
Delvinës nën zotnimin e tij:
duke filluar nga bodrumi i
prishun buzë detit dhe vëhet
tek depo e gazit, deri te
manastiri i prishun e
kufizue me sinurin e
Lykursit qi zotnojnë me tapi
Selim beu me pjestarë, e nga
manastiri tue ecun drejt
krahut të Sarandës e
kurrizit të malit, nga
Dardha e Sipërme e Dardha
e Poshtëme, deri tek  ara e
qujtin ‘Bristane’ qi zotnon
me tapi Mitro Gjini, e nga
Limani i vogël i Sarandës te
kullotja, që përbëhet prej
4082 dynym... Kryqi i kuq
Shqiptar merr përsipër të
vazhdojë zbukurimin e
qytetit të Sarandës”.
Akti noterial i sipërcituar,
është një akt përmes të cili
Mbreti Zog i fal Kryqit të
Kuq  Shqiptar pasuritë e
paluajtshme shtetërore që
ndodhen në qytetin e
Sarandës.
Një vendim i dhjetorit të të
njëjtit vit, marrë nga
Komisioni MIKTS qendror i
drejtohet Neltësis së Saj
Imperijale, Princeshës
Senije, Kryetare e Kryqit të
Kuq për aprovim. Në të flitet

për ndërtimin e 20 shtëpive,
10 të vogla dhe 10 me mate-
rial të lehtë për të siguruar
banimin e nëpunësve, për
ngritjen e një kinemaje.
Princesha Senije e miraton
dy ditë më pas me shënimin:
“Urdhnojmë zbatimin”-
Kryetare e Kryqit të Kuq,
Tiranë, me 5 dhetuer
1937(Firma).
Nga festimet e popullit të
Sarandës për shpalljen e
mbretërisë, te koncesionet,
investimet me nga 30 e 500
metra, te shkresat, kërkesat
për leje, fotografitë e rralla,
punishtja e sapunit me
emrin e udhëheqësit, tek
aktet noteriale me rëndësi
mbi debatet historike e
VKM-të për qytetit e 40
shenjtorëve.

Copëza historie të
dokumentuara shfaqen sot
në Sarandë, në një
ekspozitë. “Saranda që
kishim – Saranda në
gjysmën e parë të shek. XX”
është një ekspozitë
dokumentare dhe
fotografike që Drejtoria e
Përgjithshme e Arkivave
dhe Bashkia e Sarandës
çelin sot me 18 gusht, ora
19:30, në Sheshin e Limanit
në Sarandë. Të pranishëm në
ceremoninë e hapjes së
ekspozitës do të jenë
Kryetarja e Bashkisë së
Sarandës, Florjana Koka
dhe drejtori i Drejtorisë së
Përgjithshme të Arkivave,
Ardit Bido.

Ekspozita është kuruar nga
Sokol Çunga dhe Gea Sulo.

JEPINI SARANDËS
EMRIN E MBRETIT
Një Fletore Zyrtare që mban
datën e datës 26 gusht 1938,
pasqyron një vendim të
Këshillit të Ministrave, atë
nr.753 që mban datën 6 korrik
1938 për ndryshimin e emrave
të qyteteve, fshatrave dhe
lagjeve të Shqipërisë. Mes
tyre, emri i qytetit të

Sarandës ndryshohej në
Zogaj(nga Zogu në kohën,
atëkohë ai qe mbret),  ndërsa
emra të tjerë duket të kenë
qenë prirje për t’u
shqipëruar si: Bistrovica-
Kështjelëlzë, Dobronik-
Bukuranje, Gjoroven-
Maliplak, Ksamile-Mulliri,
Mejden-Sheshe, Sulltan
Pajazit-Lagja Mbretnore,
Shurkave-Vjosa, Badlonja-
Malakuqi, Bodari-Bora,
Leusa-Mëshira, Leshica-
Shëngjoni, Lipa-Bliri,
Lipivani-Qershizë, Lushja-
Lushnjë, Musukari-
Myshqerrë, Novosela-Fshati
i ri, Ogdunini-Qiparisi,
Trebozishta- Trillagje,
Goznishta-Uji i Ftohtë,
Rabani-Arbani, Zleusha-
Bukuroshe, Çoroguni-
Bregzalli, Potgorani-
Nënmali, etj.
SHKRESA,
KONCESIONE
E TË TJERA

Një korrespondencë mes
Ministrisë së Financave dhe
Ministrisë së Punëve Botore
për planin rregullues të
qytetit të Sarandës,
korrespondencë mes
nënprefektit të Sarandës me
prefekturën e Gjirokastrës
ku propozon ndërtimin e
rrugës Sarandë-Butrint si
mjet për promovimin e
turizmit kulturor; një hartë
e planit rregullues të

Sarandës hartuar nga
inxhinier Selim Zyma, më
1933.
Ka më tej një ligj të
Mbretërisë për dhënien me
koncesion të Kanalit të
Vivarit në Butrint, shoqërisë
“Dele”, 23 mars 1929. Veç
taksave të ligjshme, Shoqëria
“Dele” detyrohet të ndërtojë
brenda dy viteve në dobi të
komunitetit: një ndërtesë
për zyrat e doganës, një

Fatmira Nikolli

ndërtesë për rojën e
Xhandarmërisë dhe një
frigorifer.
Në vijim dallohen shkresat
Shoqërisë “Dele” drejtuar
kryeministrisë përmes të
cilave  njofton se ka nisur
prodhimin e sixhadeve më
nëntor 1928, dërgon statutin
e shoqërisë dhe njofton edhe
për ardhjen e një iktiologu
francez në Vivar.
Mjaft interesant është një
raport i Kryetarit të
Bashkisë së Sarandës
drejtuar nënprefekturës, ku
renditen punët publike të
bëra në qytet mes viteve 1912-
1937; përmenden aty rrugë
100 e 500 metra, 25 e 30 metra,
e mes të tjerash përmendet
ndërtimi i një nevojtoreve,
siç thotë shkresa, “krejt
moderne”.
Ekspozita sjell imazhe të
bashkisë e nënprefekturës
mes dy luftërave botërore.
Ka raporte kontrolli me
parregullsi të gjetura në
zyrat e Doganës së Sarandës,
planimetria e Bar-Butrintit,
kërkesa e Mihal Zahos nga
Lugari i Gjirokastrës
përmes së cilës i kërkon
Ministrisë së Punëve Botore
leje të çelë një kinema në
Porto Edda në Sarandë me 2
nëntor 1941, dhe vendimi i
Zyrës së Qarkut Detar të
Porto Edda për caktimin e
zonave të lejuara për Plazh
më 1940, është leja e dhënë
Mihal Zahos dhe plan-
vendosja e kinemasë së tij.
PUNISHTJA E
SAPUNIT “ENVER
HOXHA”
Nën emrin e udhëheqësit, një
vend të veçantë, jo për nga
hapësira as vendosja, por për
nga subjekti, zë në këtë
ekspozitë punishtja e
sapunit në Sarandë dhe
personeli i saj, i pas 1944-ës.

Punishtja e sapunit “Enver Hoxha”

Vendimi i Këshillit të Ministrave ku
kërkohet që emri i qytetit të Sarandës
 të ndryshohej në Zogaj

Festimet e popullit të Sarandës më
1 shtator 1928, me rastin e shpalljes
së Mbretërisë
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Shkollë arti në "Art House":
Çfarë ju revolton?

Tri javët e debatit, kërkimit,
pyetjeve e bashkëbisedimeveE konceptuar si një

shtëpi e artit, në
dy vite, "Art

House" i Adrian Pacit në
Shkodër, ka mundur të
bëjë bashkë emra e vepra.
Pas festivalit "Ekrani i
artit" që rihapi dyert e ki-
nemasë së qytetit, një sh-
kollë arti vjen tanimë,
duke bashkuar artistë
shqiptarë, kuratorë e
koleksionistë që vijnë
nga qendra e artit në
Perëndim.

Nga data 23 gusht deri
më 16 shtator, "Art
House" organizon "Art
House School", një ekspe-
riencë alternative shkol-
limi ku dijet nuk përcil-
len në mënyrë vertikale
e hierarkike nga dikush
që di tek ato që nuk dinë,
por shkëmbehen në
mënyrë rrethore mes
pjesëmarrësve që do të
ndajnë me njëri-tjetrin
eksperiencat, punën dhe
refleksionet e tyre.

"Art House" njofton se
një grup prej dhjetë
artistësh të rinj që kanë
qenë aktivë vitet e fundit
në skenën shqiptare janë
ftuar të marrin pjesë në
këtë shkollë, e ato janë
Silva Agostini, Bora
Baboçi, Fatlum Doçi, Lek
M Gjeloshi, Jetmir Idrizi,
Iva Lulashi, Alket
Frashëri, Remijon Pron-
ja, Alketa Ramaj e Ste-
fano Romano. Në rolin e
mentorëve do jenë Zef

Paci e Adrian Paci nën koor-
dinimin e Tea Çunit.

Ndërkaq, një grup kura-
torësh dhe artistësh
ndërkombëtarë do të dial-
ogojnë me pjesëmarrësit, e
këto janë Adam Budak, ku-
rator, drejtues i Muzeut të
Artit në Pragë, Rischa Pa-
terlini, kuratore e një kole-
ksioni privat në Milano,
Yael Bartana, artiste, Emily
Jacir, artiste e Tommaso
Sacchi, kurator.

NISMA
"Art House School" ten-

ton të jetë një platformë in-
formale e krijuese shkëmbi-
mi mes artistëve, ku të bash-
këjetojnë afeksioni njerë-
zor me debatin kritik, dis-
ponibiliteti miqësor me
ndershmërinë intelektuale,
respekti për mendimin

ndryshe me ekzigjencën për
të vërtetën si horizont
kërkimi.

Duke vendosur shkëm-
bimin në qendër të mar-
rëdhënies mes pjesëmar-
rësve, "Art House School"
do të fokusohet në dy pyetje
themelore: Çfarë? Si?

Çfarë na intereson, çfarë
na prek, çfarë na revolton,
çfarë na çudit, çfarë na emo-
cionon, çfarë na stimulon e
njëkohësisht si i qasemi
asaj që na intereson, si e
shprehim atë që na prek, si
e formulojmë revoltën tonë
apo artikulojmë çudinë.

Synimi nuk është të nda-
jmë në dy kategori formën
dhe për mbajtjen, por të
shohim lidhjet e
shumëfishta, kalimet dhe
sfumaturat e buta që lidhin
atë çfarë duam të bëjmë me

Giorgo Belluscio,
 arbëreshi që rikthehet

Seminari Ndërko
mbëtar për Gjuhën,

Letërsinë dhe Kulturën
Shqiptare në kuadër të
prezantimit të atyre që e
ndjekin nga afër në edi-
cionit e 36-të, ka prezan-
tuar sot një arbëresh.

“Giorgos i pëlqen
shumë tingulli i çiftelisë.
Ai ka menduar disa herë
ta gërshetojë këtë tingull
me atë të pianos. Mbase
Giorgo do të mësojë t’i
bjerë çiftelisë, ashtu siç
mësoi t’i binte pianos
pasi si i vogël kishte qejf
t’i prekte tastet e saj.
Ndoshta një ditë ai do t’i
kompozojë disa nota
muzikore me piano e çifte-
li dedikuar dashurive të
mëdha të babait të tij: Sh-
qipërisë dhe Kosovës”,
shkruan Seminari. Gior-
go është i biri i Gianni
Belluscio, arbëresh i cili
erdhi në Prishtinë nga
një fshat afër Kozencës
së Italisë vitin e kaluar
për të marrë pjesë në
Seminarin e Gjuhës,
Letërsisë dhe Kulturës
Shqiptare

I biri, në Itali, ai ishte
rritur me të folmen ar-
bëreshe. Arbërishtja së
pari i kujton babain, pasi

ai i kishte folur që në fëm-
ijëri në arbërisht. Edhe sot,
ai flet arbërisht veç me të. E
ka të vështirë ta kuptojë
shqipen që flitet në Shqipëri
e Kosovë, por arbëreshët i
kupton. Andaj edhe erdhi në
Seminarin e sivjetmë; të më-
sojë shqip.

Ai studion për stoma-
tologji në Romë. Kur lodhet
nga mësimet, ai luan piano
për orë të tëra. I bie të jetojë
larg familjes, por këtë verë
erdhi së bashku me ta në
Seminar. Më në fund po vinte
në vendin për të cilin kishte
dëgjuar aq shumë. Ndonëse

mënyrën se si subjekti
merr formë duke u përbal-
lur me realitetin komple-
ks të gjuhës shprehëse, e
cila nuk është vetëm një
instrument, por një univ-
ers me rregullat,
mundësitë dhe kufizimet e
veta.

"Art House School" ësh-
të konceptuar si një plat-
formë e lirë, ku pjesëmar-
rësit do jenë ato që do i jap-
in trajtë strukturës katër-
javore, ku nuk do mun-
gojnë prezantimet e
punëve të secilit, disku-
timet mbi projektet apo
intuitat fillestare për
punë që nuk kanë lindur
akoma, lexime tekstesh e
projektime filmash, refle-
ksione e debate mbi argu-
mente që do prezantohen
nga të pranishmit, hapë-
sirë për kërkim individual
e punë në studio. Të jetu-
arit së bashku dhe kërki-
mi intelektual nuk do shi-
hen si dy zona të ndara,
por si procese ku format e
mendimit, format e të
shprehurit dhe format e të
jetuarit tentojnë t'i gërsh-
etohen njëra-tjetrës.

Gjatë katër javëve të
"Art House School" do ketë
momente kur grupi do jetë
i hapur për të diskutuar
me artdashës, studentë, ku-
ratorë apo kërkues që kanë
dëshirë të marrin pjesë në
diskutimet tona e të ndajnë
me ne kuriozitetin, reflek-
sionet apo stimujt e tyre.

në televizor e kishin aso-
ciuar Kosovën gjithnjë me
luftën, Giorgo ishte gëzuar
kur e kishte parë atë ndry-
she; në lulëzim e sipër. Më
në fund, fjalët e babait të
tij për Kosovën po merr-
nin formë në mendjen e tij.
Kur kishte qenë më i ri, Gior-
go s’e kishte kuptuar
dashurinë e madhe të ba-
bait për Shqipërinë dhe Ko-
sovën. Tash, si 22 vjeçar, ai i
jep të drejtë atij, këto vende
janë shumë të bukura.

Bluzën me shqiponjë ai
e kishte blerë në Shqipëri,
ku ka ardhur dy herë. I
pëlqen shumë figura e shqi-
ponjës dhe vetë shqipja; gju-
ha e paraardhësve të tij.
Andaj, dëshiron të jetë në
gjendje të flasë shqip me
ndonjë shqiptar. Mbase një
ditë, jo shumë larg nga sot,
Giorgo do t’i luajë notat
muzikore për Kosovën e
Shqipërinë në një nga 20
koncertet e përvjetshme të
tij në Itali. Përveç Giannit,
edhe ne do të ishim fort të
lumtur.

Punishtja, siç shihet nga
imazhet mban emrin “Enver
Hoxha”, e prodhonte sapun.
Punëtorët shihen me rroba
të grisura, tek mbajnë
kallëpet e sapunit, e ndërsa
burrat kishin veshur jelekë
deveje, në mure shihen
qartësisht parulla të kohës
për Republikën Popullore
Socialiste të Shqipërinë, për
kongreset, deri te porosia me
shkronja kapitale në mur:
“Të shtojmë dhe të
përmirësojmë prodhimin se
kështu forcohet ekonomija,
pushteti popullor dhe
krijohen konditat për
përmirësimin e jetës tonë
dhe s’gjithë popullit’- “Ruaj
disiplinën më të fortë në
punë.”
Imazhe të rralla janë edhe
ato të urës së
Kalasës(Shinjonit) para
1944-ës, e njëjta urë, por e
rindërtuar pas shkatërrimit
gjatë Luftës së Dytë Botërore
si edhe një kartolinë e qytetit
më 1920, pamje e gjirit të
Sarandës, hartë e basenit,
kapitaneria e portit,
kartolinë e një rruge në
Sarandë, personeli i

konviktit “Çamëria” bashkë
me Neço Mukën, nxënësit
dhe personeli i konviktit
“Çamëria”.
FESTIME PËR NDER
TË MBRETIT
Qëndrojnë po kaq bukur, në
mos më shumë, festimet e
popullit të Sarandës më 1
shtator 1928, me rastin e
shpalljes së Mbretërisë. Nga
imazhet me gjasë duket të
jetë e pranishme paria më
shumë se populli, po diku në
thellësi të imazhit shtyhen
fëmijët e diku tjetër të
rriturit. Flamuri valëvitet e
me gjasë me shqiponjën
dykrenore në të dyja
imazhet megjithëse ngase
janë bardh e zi, në njërën
syresh duket vetëm një
flamur i zi. Paria mban
kapele republike, bereta,
kapele dielli, e të tjerë
mbajnë kapele të thjeshta
deri te ato të uniformave
ushtarake. Një grusht njerëz
për nder të mbretit, disa me
bastunë e gjyzlykë, disa me
sandale e pantallona të
shkurtra. Gra nuk ka, ose
nuk duken, ose festat e këtij
soji qenë veç për burra.

Akti noterial përmes të cilit Mbreti Zog i fal
Kryqit të Kuq  Shqiptar pasuritë e paluajtshme
shtetërore që ndodhen në qytetin e Sarandës.
Kryqi i Kuq drejtohej nga motra e Zogut

Giorgo Belluscio

Ornela Kapetani shpallet aktorja
më e mirë e Festivalit të Sarajevës

Zemra e Sarajevës për
Shqipërinë, çmimi i

parë për filmin “Dita zë
fill” (Daybreak):
magjepsëse Ornela Kapet-
ani sjell Zemrën e Sara-
jevës, Aktorja më e mirë”.

Ka qenë ky postimi i
Gentian Koçit mbrëmjen
e djeshme, duke njoftuar
kështu suksesin e filmit
“Dita zë fill”, që shënoi në
Sarajevë premierën
botërore dhe njëherësh
një sukses të madh. E
para që ka uruar ka qenë
ministrja e Kulturës,
Mirela Kumbaro.

“Dita zë fill” sjell një
dramë të fortë sociale, e
cila zhvillohet e gjitha
brenda katër mureve dhe
historia mbështetet në dy
personazhe femërore,
Leta dhe Sofia. Për
regjisorin Gentian Koçi,
publiku është instanca
më e lartë e vlerësimit të
projekteve artistike.
Bashkëprodhimi shqipta-
ro-grek, me skenar dhe

regji të Gentian Koçit, u
shfaq në festivalin e mbaj-
tur në datat 11-17 gusht.
Në Shqipëri filmi pritet të
jetë premierë në vjeshtë.
Ky film është prodhuar
nga “Artalb Film” (Sh-
qipëri) në bashkëprodhim
me “Graal Films” (Greqi).
Prodhimi shqiptaro-grek
ka gjetur mbështetjen fi-
nanciare nga Qendra Ko-
mbëtare e Kine-
matografisë, Qendra
Greke e Filmit, Eurimag-
es, Ministria e Kulturës.
“Dita zë fill” shitet dhe
shpërndahet ndërkombë-
tarisht nga kompania e
mirënjohur franceze
“WIDE”.

Janë ndarë mbrëmë
çmimet e Festivalit të
Filmit në Sarajevë. Filmi
më i mirë u shpall “Scary
mother”, me regji nga Ana
Urushadze. Serban Pavlu
mori çmimin si aktori më
i mirë, ndërsa Emanuel
Parvu u shpall regjisori
më i mirë.
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Pse MAS duhet të ndryshojë
qasjen e regjistrimit për universitet

Opinioni i   Ditës

Dr. Valbona Nathanaili

(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)

... në Shqipëri, kanë ndryshuar
disa herë, duke kaluar nga një
model në një tjetër, nga një përvojë
në një tjetër. Por pavarësisht
zgjedhjeve që janë bërë, sado kar-
akteristika të ndryshme apo të
përbashkëta që mund të kenë pa-
sur, të gjitha mund të përmblidhen
në një emërues: janë hartuar në
zyrat e MAS, larg kërkesave dhe
nevojave që ka pasur realisht ven-
di, herë në emër të politikës dhe
herë në emër të paaftësisë. Rrallë
me profesionalizëm. Nëse ka fushë
ku është eksperimentuar më
shumë është arsimi. Nëse ka fushë
ku shteti ka kërkuar të ruajë me
çdo kusht monopolin e kontrollit
është përsëri arsimi. Dhe këtu nuk
flasim vetëm për sistemin para
universitar, por edhe për atë uni-
versitar dhe, brenda këtij niveli,
nuk bëhet fjalë vetëm për univer-
sitetet publike, por edhe për ato
private. Ndërhyrja e fundit e sh-
tetit në këtë nivel u manifestua
edhe në procesin e pranimit dhe
regjistrimit të kandidatëve për stu-
dentë për vitin akademik 2016-2017.
Shteti ishte frymëzuesi dhe zbat-
uesi i mënyrës së pranimit, ofruar
dhe reklamuar nën sloganin “mer-
itë-preferencë”.

Duke arsyetuar me termat e
qeverisë, si dhe në kuadrin e një
analize cilësore, - në Shqipëri, - filo-
zofia e sistemit “meritë-prefer-
encë” i ka rrënjët në periudhën e
fund-viteve 1980, kur “merita” për
studime universitare caktohej nga
komiteti i partisë, në bazë të sfon-
dit ideologjik të familjes dhe të
notës mesatare të gjimnazit të kan-
didatit për student.  Disa dekada
më vonë, pasi kemi kaluar kaq dra-
ma tragjike e komike njëkohë-
sisht, në fushën e arsimit të lartë,
në shtator 2016, të gjitha mediat e
vendit raportonin një situatë në
kufijtë paradoksit sa i takon pro-
cesit të zgjedhjes e pranimit të
maturantëve të brezit 2015-2016 në
institucionet e arsimit të lartë, ku
me qindra kandidatura nuk figu-
ronin fituese në degët e ëndërru-
ara dhe akoma më shumë nuk fig-
uronin fare fituese. Për fatkeqës-
inë tonë, shumë prej tyre me mesa-
tare të mirë dhe shumë të mirë. Si-
pas deklaratave të kryeministrit
në media, kjo sepse fitojnë “më të
mirët” dhe janë ata që zgjidhen filli-
misht, nga sistemi, për të kryer
studimet në një degë të caktuar të
arsimit të lartë, për t’u lënë radhë
të tjerëve, atyre “më pak të mirë”,
të zgjedhin. Në të njëjtin nivel ar-
syetimi ishin edhe deklaratat e
ministrit të radhës së Arsimit.

Por me gjithë refrenin ngushël-
lues të duetit kryeministër-min-
istër, pyetjet që shtrohen janë të
shumta: Pse regjistrimi i kandi-
datëve për studentë në institucio-
net e arsimit të lartë në prag të

vitit akademik 2016-2017 prodhoi
aq shumë pakënaqësi, - pakënaqë-
si te studentët, pakënaqësi te
prindërit dhe pakënaqësi te vetë
stafet e universiteteve? Pse një
proces i propaganduar si “Meritë-
preferencë” nuk siguroi balancën
e duhur ndërmjet meritës dhe pref-
erencës për shumicën e kandi-
datëve për studentëve? Pse sistemi
i përzgjedhjes rezultoi një proces i
stërgjatë regjistrimesh dhe u sho-
qërua me sorollatje të kandidatëve
për studentë nga një universitet
në tjetrin, nga një raund ap-
likimesh në tjetrin, nga një
vlerësim në tjetrin? Na duhet të
ndryshojmë algoritmin e
zgjedhjes, apo duhet të heqim dorë
tërësisht nga kjo lloj filozofie e
zgjedhjes?

Duke qenë se e gjithë përzgjedh-
ja bazohet në rezultatet e shkollës
së mesme, konvertuar vetëm në
një lloj arritje, - në notë, - problem-
atikat e shfaqura gjatë procesit të
zgjedhjes, pranimit e regjistrimit
të kandidatëve për studentë për sa
më sipër, mund të ndahen në dy
lloje: ato me natyrë teknike dhe ato
me natyrë ideologjike.

Të natyrës teknike: 1. Numri i
madh i zgjedhjeve për çdo student:
sipas sistemit, çdo kandidat zgjedh
10 programe studimi. Ky numër
zgjedhjesh, që në vështrim të parë
është mundësi për më shumë, e
shndërron mundësinë në absurdi-
tet, ndërsa vetë kandidatët, me
frikën se mund të humbin të
drejtën e studimit, të zgjedhin jo
më në bazë të dëshirës dhe të tal-
entit, por të probabilitetit për të
fituar. 2. Përfshirja e MAS, nëpërm-
jet agjencive të saj në procesin e
vlerësimit, rankimit dhe ndarjes së

kandidatëve për studentë në uni-
versitete të ndryshme është shpen-
zim kohe dhe energjie. 3. Pjesëmar-
rja e kandidatëve për studentë në
disa raunde zgjedhjeje dhe vlerësi-
mi, përpos ngarkesës emocionale,
është edhe shpenzim kohe dhe en-
ergjie.

Të natyrës ideologjike: 1.
Sistemi fut në një thes të gjitha llo-
jet e shkollave të arsimit të mesëm
para universitar dhe atij të lartë.
Futja në një thes e të gjitha llojeve
të arsimit të mesëm para universi-
tar bën barazimin e cilësisë së
notës në të gjitha shkollat, ndërko-
hë që vetë MAS, për çdo rreth, në
fund të çdo viti shkollor, bën një
renditje të shkollave nga më e mira
në më e dobëta, që nënkupton, nga
vetë ajo,  se puna që kryhet në sh-
kolla nuk ka të njëjtën cilësi. Me
referimin e mësipërm, - dhe besoj
të pranuar nga të gjithë, - është
shumë e vështirë të dalësh me me-
satare 10 në një nga gjimnazet më
të mirë të Tiranës dhe shumë e
thjeshtë në një nga gjimnazet më
të dobët të saj. Për të mos folur për
gjimnazet më të dobët të një qyteti
në cep të Shqipërisë.  2. Sistemi pe-
nalizon të talentuarit. 3. Sistemi
është i pandershëm sepse vë shen-
jën e barazimit ndërmjet të gjithë
universiteteve, ndërkohë që u
ofron njëlloj, të varfërve dhe të pa-
surve, alternativa të njëjta shkol-
limi në lidhje me pagesën. 4. Sistemi
është i pandershëm, sepse nuk ka
punë Ministria e Arsimit të për-
caktojë, mbi bazën e një formule
matematikore, sado e koklavitur
dhe me variabla të jetë ajo, se për
çfarë është i aftë dhe ku do japë më
të mirën secili prej atyre mijëra
maturantëve që kanë aplikuar për

të vazhduar studimet në shkollën
e lartë, - kjo është një punë që u
takon universiteteve. 5 Sistemi
është i pandershëm, sepse premti-
mi ishte që shkolla e mesme dhe
rezultatet e saj do ishin dëshmi për
mbarimin e këtij niveli, dhe jo
kusht për hyrje në universitet. 6.
Sistemi është i pandershëm, sepse
futi kritere të reja, ndërkohë që
nxënësit i kishin bërë zgjedhjet tre
vjet më parë, mbi bazën e kriter-
eve të tjera, të ndryshëm nga këta
të rinj. 7. Sistemi është i pander-
shëm, sepse vetë shkollat e mesme,
për mungesë të kuadrove dhe të
teksteve, nuk ofronin shumë nga
lëndët që iu duheshin nxënësve për
të marrë pikët maksimale, pra jo
për mungesë të dëshirës, vullnetit
a talentit të nxënësve për të qenë
“më të mirët”.

Duke iu kthyer përsëri problem-
atikës në vendin tonë për
pranimet e regjistrimet në vitin
akademik 2016-2017 dhe e qartë të
njëjtat problematika do të kemi
edhe këtë vit shkollor, 2017-2018, sa
kohë që kemi të njëjtën qasje e filo-
zofi si një vit më parë, nxitja për
përfshirje në edukim duhet të jetë
pjesë e politikave dhe e strategjisë
së MAS dhe jo caktimi se kush stu-
dent duhet të mësojë ku dhe çfarë.
Me thellimin e hendekut ndërm-
jet të varfërve dhe të pasurve, uni-
versiteti është një nga mundësitë,
në mos e vetmja, për një zhvendosje
vertikale në shkallët e shoqërisë
dhe të ekonomisë të shtresave më
të dobëta dhe më të varfra. Nga
ana tjetër, sa më shumë njerëz me
një diplomë universitare, aq më
solide është një shoqëri në vlera
dhe në ekonomi. MAS duhet të
heqë dorë nga praktika e deritan-

ishme e rankimit dhe e regjistrim-
it të kandidatëve në universitet. Në
planin njerëzor, praktika e nd-
jekur nuk shpërblen përpjekjet
reale, nuk promovon talentet, nuk
lejon një shans të dytë. Në po këtë
plan, praktika e ndjekur përjash-
ton përgjithmonë nga një mundë-
si ata që mundësitë u ofrohen më
vonë. Në planin institucional, prak-
tika e ndjekur mbyt nismat për të
ofruar programe regjistrimi me
shumë alternativa e mundësi, kufi-
zon autonominë e universiteteve.

Ministria e Arsimit dhe agjen-
citë e varura nga ajo mund të mer-
ren me përllogaritjen e pikëve a të
mesatares me të cilën një nxënës
ka mbaruar shkollën e mesme, por
jo të rankojë në bazë të tyre mer-
itat. Merita nuk është vetëm notë.
Të paktën në rastin e regjistrimeve
për në universitet.

Procesi i vlerësimit dhe rankim-
it të kandidatëve për studentë du-
het të zhvillohet në universitet,
iniciuar dhe drejtuar nga stafet
akademike përkatëse, në bazë të
kritereve të caktuar nga vetë ata,
ku nota mesatare, - çfarëdo emri
që t’i vihet: e ponderuar ose jo e
ponderuar, mesatare e tre viteve e
të gjitha lëndëve apo e disa lëndëve
- është një nga kushtet për pranim,
kusht i nevojshëm, por jo edhe i
mjaftueshëm. MAS ka rol vetëm
monitorues. Një lloj si në pjesën
më të madhe, në mos të gjithë uni-
versitetet e botës.

Në mendimin tim, universitet
duhet të ushtrojnë trysni mbi Min-
istrinë e Arsimit për të ndryshuar
mënyrën e zbatimit të sistemit
“meritë-preferencë”. MAS duhet të
luajë rol në monitorimin e proces-
it të regjistrimit, por jo në vetë pro-
cesin.  Duhet të hiqet mesatarja si
kusht për aplikim në universitet.
Degë të ndryshme në universitet
mund të jenë me numër të mbyl-
lur, ose me numër të hapur. Uni-
versitet duhet të ushtrojnë trys-
ni për të realizuar vlerësimin e
jashtëm nga agjenci të jashtme
të akredituara dhe për të mbyl-
lur çdo institucion të arsimit të
lartë që nuk vepron në përputhje
me kushtet e licencimit. Këto
akreditime duhet të jenë peri-
odike.

Ndërkohë, duhet theksuar fak-
ti se, ndonëse është viti i dytë që
shtrohet i njëjti problem, disa fak-
torë negativë në krahasim me një
vit më parë mund të jenë minimi-
zuar, a shmangur, por përsëri
mjaftojnë për të ngritur zërin
kundra, sepse padrejtësia që
vazhdon t’u bëhet këtyre brezave
po merr përmasa gjithnjë e më të
frikshme. Çfarë po u bëjmë të rin-
jve tanë? Nuk mjaftuan 27 vjet
demokraci për të zgjidhur të pa-
ktën këtë çështje?
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Hëna bashkëpunëtore  në  t rekëndësh
premton  kon tak te  dhe  b iznese  f i t im-
pru rëse .  Me n jë  nga  persona t  që  do
n j ihn i  do  l i ndë  n jë  m iqës i  e  veçan të .
Në se  p e r so n i  i  zemrës  ësh të  l a rg ,
v a z h d o n i  t ’ i  s h k r u a n i ,  m e s a z h  p a s
mesazh i  d is tanca  do  zvogë lohe t .

DEMI

Të g j i thë  duan  d içka  nga  ju ,  po r
në  d re j t ime  të  kundër ta :  she f i  j u
n g a r k o n  m e  s h u m ë  d e t y r a  n ë
punë,  fami l ja  p ro tes ton  për  kë të .
Z g j i d h j a  ë s h t ë  t ë  n d ë r m j e t ë s o n i
m o s m a r r ë v e s h j e t  d h e  t ë  k ë r k o n i
n jë  kompromis .

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

V I R G J E R E S H A

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Hëna e sotme, neutrale në l idhje me
s h e n j ë n  t u a j ,  p o r  n ë  h a r m o n i  m e
Mërkurin dhe Neptunin armiqësorë ndaj
jush, është e dobishme për të qartë-
suar konfuzionin. Përqendrimi në një
objekt iv të vetëm është i  vësht irë por
intui ta do t ’ i  lehtësojë gjërat.

Dashuria dhe miqësia sot funksionojnë
në mënyrë të përkryer. Më shumë ro-
mant ikë dhe akt ivë se zakonisht ,  do
gjeni kënaqësi edh tek gjërat e vogla.
Puna dhe studimet shkojnë mirë: pro-
jektet  e fundjavës ndoshta duan pak
më shumë përkushtim.

Ditë jashtëzakonisht e mbyl lur dhe e
heshtur. Pak më tepër se duhet ndosh-
ta për nevojën tuaj për shoqëri dhe për
të qenë në qendër të vëmendjes. E kotë
të dëshironi më shumë se ç’mund të
arr in i  për  moment in .  K in i  dur im dhe
besim.

Miqtë janë të rëndësishëm, jo vetëm
shoqër ia juaj  por edhe ata të partner-
i t :  n jë b isedë e këndshme me ta është
e nevojshme për të sqaruar shqetësim-
et  tuaja.  Në punë do t regoni  zgjuars-
inë dhe d inakër inë tua j  përbal lë  n jë
kolegu ambicioz.

Të zymtë  dhe pak  armiqësorë .  Nën
kundërsht imin e Hënës dhe Plutoni t ,
të  dy armiqësorë ndaj  shenjës tua j ,
sot  nuk është di ta juaj .  Do bëni  ndon-
jë përpjekje për komunik im, por,  nëse
të t jerët  nuk ju kushtojnë vëmendje,
do hiqni  dorë shumë shpej t .

I n tu i t a  dhe  l og j i ka  so t  puno jnë  pë r
j u .  Ësh të  n j ë  dhu ra të  e  Hënës ,  në
ha rmon i  me  Merku r i n  dhe  Nep tun in ,
që  pë rm i rëson  d ia logun  dhe  sqa ron
çdo  de ta j .  Bashkëpun im në  të  g j i t ha
f ron te t  dhe  n i ve le t ,  pava rës i sh t  nga
h ie ra rk ia  në  mar rëdhën ie .

Projekte interesante, por detajet nuk funk-
sionojnë. Duhet të punoni akoma shumë
dhe mënyra më e mirë është të përkush-
toheni më tepër. Për momentin keni një
lloj melankolie për disa histori të së sh-
kuarës që nuk i harroni dot.

Partner i  i  pakënaqur,  por pa dyshim
që ka arsye të shumta: kaloni shumë
kohë, energji dhe përkushtim për punën
dhe in teresat  e  t je ra .  Duket  s ikur  e
keni harruar l idhjen tuaj.  Gjeni kohën
për të treguar se sa i rëndësishëm ësh-
të partneri  për ju.

Iniciativa të shumta të cilave ju përkush-
toheni me entuziazëm. Ka ardhur koha që
të merreni me një projekt që e keni lënë
pas dore. Dëshira për liri, hapësirë dhe
aventurë ju bën gjithnjë e më tërheqës për
partnerin tuaj.

Të mbrojtur nga Hëna, mund të shijoni ndjes-
inë se ndjeheni të dashur për atë që jeni: të
zgjuar, imagjinativë, ëndërrimtarë dhe kon-
fuzë! Punë e lehtë për ata që janë krijues,
mjafton një përpjekje e vogël për të vënë në
punë burimet inovative.

Zoti Kryeministër, kthejani
qetësinë Eseninit shqiptar

Opinioni i   Ditës

Besim Ndregjoni

(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)

. . .. . .. . .. . .. . .  madhështinë e bukurinë
natyrore me pamjen e magjishme
që do ta kishte lakmi çdo krahinë
apo qytet në botë. Po shëtisja me
miqtë e mi pogradecar ish-të
përndjekur politikë dhe rastë-
sisht përjetova një debat në mes
dy rojeve të një lokal-hoteli dhe
dy zonjave të nderuara, bijat e
poetit të madh lirikut të pazëv-
endësueshëm shqiptar me për-
masa botërore, Lasgush Porad-
ecit.

Godina ishte në tokën e Las-
gushit të madh, e ndërtuar mbas
viteve 90, e përkrahur nga push-
tetet politike, rojet nuk u jepnin
të drejtë zonjave të parkonin mak-
inën në pronën e tyre, të
trashëguar brez mbas brezi. De-
bati ishte sa qesharak dhe aq
tragjik. Ata që kishin ndërtuar
godinën në tokën e Lasgushit,
nuk lejonin pronaret e ligjshme
të pushonin në pronën e tyre. Ata
që kishin përkrahjen e mafies
pushtetare, silleshin me zonjat e
nderuara si xhelatë, duke u mo-
huar qëndrimin në pronën e
ligjshme. Duke dëgjuar këtë debat
në mes pronareve të ligjshëm dhe
mbrojtësve të hotelit të pa
ligjshëm, mendja të shkonte larg
në kohë, kur barbarët komunistë,
në vitet 1944-1990 i nxirrnin pr-
onarët nga pronat e tyre dhe i de-
gdisnin rrugëve të Shqipërisë si
muhaxhirë.

Viktimat e pafajshmE ishin bi-
jat e Lasgushit, poseduese të
kësaj prone. Kurse mafia e push-
tetit sillet si padrone ndaj këtyre
viktimave që si qytetare të dër-
muara nga sorollatja nëpër gjyqe
për 27 vjet, nuk janë në gjendje të
gëzojnë pronën. Këto viktima të
diktaturës dje dhe të “demokra-
cisë” sot , kanë një emër, janë pr-
onarët e ligjshëm, zoti Kryemi-
nistër, janë Maria, dhe Konstand-
ina, dy bijat e poetit Llazi Gusho,
Lasgushit të pavdekshëm. Janë
qytetare dhe pronare në qytetin e
tyre. Lasgushi i madh i poezisë
shqipe dje në diktaturë, përbuzej
nga regjimi, që s’i thurte lavde ko-
munizmit. Sot vajzat e Lasgushit,
zoti Kryeministër, e shohin veten
të përbuzura, e shohin veten si
“lecka të hedhura poshtë” nga ata
që nuk pranojnë të trazohen nga
tregimet e tyre-histori të kaluara,
që u kujtojnë pushtetarëve karri-
erën gjatë regjimit komunistë. Në
Pogradec tregonin se turizmin e
kishte pronë një ish- ministër Fi-
nance i pushtetit aktual, disa ho-
tele janë të ish-ministrit të
Brendshëm, po të kësaj qeverie,
vilat në Hudenisht janë të filan
deputeti të majtë në parlamentin
e tanishëm shqiptar etj.. Dhe asn-
jë pronar i ligjshëm në Pogradec
nuk kishte një vilë apo një hotel.
Para nder gjegjeve të këtilla ne

ballafaqohemi nga një rrezik vde-
ksor: Ringjallja e diktaturës me
një maskë të re.

Pronarët shqiptarë dje në kon-
dita ekstreme mbrojtën të drejtën,
të vërteten, njerëzoren dhe
nderin e kombit shqiptar. Pa-
drejtësia në këtë vend, zoti
Kryeministër, është kthyer në
formën ma të keqe të sundimit
duke hedhur mbi vete mantelin e
“demokracisë”.

Kohët kanë ndryshuar, siste-
met diktatoriale e politike sh-
kojnë e vijnë, por pronarët të
përndjekur me karakter dhe kon-
cepti i tyre njerëzor janë vlera të
përhershme. “Prezenca e së
keqes” në shoqërinë shqiptare do
të përfundojë në mënyrë të pae-
vitueshme në korruptimin e plotë
të atyre që sundojnë ose në re-
voltën e atyre që persekutohen.
Është bërë zakon në Shqipëri që
për të mbuluar të vërtetën, qever-
itarët akuzohen si “shfrytëzues”

e “parazitë”, sepse shumë prej tyre
kërkojnë dhe marrin pasurinë dhe
pronat e sekuestruara pa të drejtë
nga regjimi diktatorial.

Në Kushtetutën Amerikane
gjinden tri fjalë që përcaktojnë filo-
zofinë e themeluesve të kësaj
demokracie të madhe: liria, jetaliria, jetaliria, jetaliria, jetaliria, jeta
dhe kërkim për lumturidhe kërkim për lumturidhe kërkim për lumturidhe kërkim për lumturidhe kërkim për lumturi (life, lib-
erty and the pursuit of happiness).
Në thelb, koncepti i pronës private
kishte aq rëndësi sa edhe jeta dhe
liria. “Prona private” (the private
property) është diçka që i takon
vetëm pronarit të ligjshëm, do të
thotë një e drejtë  ekskluzive për
ta gëzuar në kuptimin më të gjerë
të fjalës, çdo gjë që ka një çmim
ose një interes e konsiderohet
kryesisht si burim pasurie.

Prona private është burimi i të
ardhurave që i shërbejnë plotësim-
it e nevojave materiale e kultur-
ore vetjake e familjare. Një gjend-
je e këtillë e bën pronarin e lirë e
të pavarur nga shteti, i pavarur në

një shoqëri ku sundon ligji, indi-
vidi quhet qytetar i lire. Me
ardhjen e komunizmit në Sh-
qipëri koncepti i pronës ndryshoi
rrënjësisht, ajo u përcaktua si
“diçka që është në përputhje me
parimet e një shoqërie që i përgjig-
jet kërkesave të moralit komu-
nist”. Kjo donte të thoshte pasuri
shtetërore, kooperativiste dhe jo
private. Natyrisht pronarët e
kundërshtuan dhe përfunduan në
burgje dhe kampe përqendrimi.
Kështu jetoi Shqipëria 45 vjet dik-
taturë.

Por absurditeti i një zhvillimi
të këtillë shfaqet sot kur sistemi
komunist është përmbys dhe me-
todat e tija vazhdojnë të apliko-
hen nga qeveritarë të indoktrinu-
ar që refuzojnë të pranojnë kup-
timin e mirëfilltë të pronës pri-
vate: jetë të lirë e të pavarur nga
“shteti”. Është absurde kur shi-
hen sot viktimat e regjimit komu-
nistë ish-pronarë të sillen vërdallë
zyrë në zyrë e gjykatë në gjykatë
për pasurinë e trashëguar dhe
sorollaten përpara një adminis-
trate shurdh –memece që sundon
këtë vend, dhe jo nga “shërbe-
starë” e demokracisë të shoqërisë
së lirë.

Zoti Kryeministër, kthejani
qetësinë Lasgushit në botën e am-
shuar, kthejani pronën Eseninit
shqiptar dhe gëzoni bijat e tij duke
iu dhënë pronën e tyre. Abrogoje
ligjin famëkeq 7501 dhe atëherë do
të ndërtoni shtet, shtet të së drejtës.
Mos abrogimin i këtij ligji dhe mos
kthimi i pronës tek i zoti është një
kambanë dhe paralajmërim për të
gjithë ata që sot heshtin e qëndrojnë
indiferent. Koha do ta tregojë!

Absurditeti i një zhvillimi të këtillë shfaqet sot kur
sistemi komunist është përmbys dhe metodat e tij

vazhdojnë të aplikohen nga qeveritarë të
indoktrinuar që refuzojnë të pranojnë kuptimin e

mirëfilltë të pronës private: jetë të lirë e të pavarur
nga “shteti”. Është absurde kur shihen sot viktimat
e regjimit komunist ish-pronarë të sillen vërdallë
zyrë në zyrë e gjykatë në gjykatë për pasurinë e

trashëguar dhe sorollaten përpara një administrate
shurdhmemece që sundon këtë vend, dhe jo nga

“shërbestarët” e demokracisë të shoqërisë së lirë.
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Skënderbeu 'flirton' me
fitoren, por kënaqet
me një barazim 1-1 në

"Maksimir" të Zagrebit
kundër Dinamos së fortë.
Një ndeshje me dy fytyra për
ekipin korçar, autor i një
paraqitjeje mbresëlënëse në
pjesën e parë, por totalisht i
tërhequr në pjesën e dytë,
çka prodhoi dhe barazimin
e vendësve. Mbase do të kish-
in bërë një tjetër kronikë
nëse kryesori Treimanis
nuk do të kishte anuluar
golin e rregullt të korçarëve
në minutën e 10-të, por që u
sinjalizua si i parregullt nga
vijërojtësi. Ashtu siç pritej,
trajneri Ilir Daja hedh në
fushë skuadrën me rresh-
timin 4-3-3, duke i besuar që
nga minuta e parë majën e
sulmit 23-vjeçarit nga Gam-
bia Ali Soue. Skënderbeu e
nis mirë takimin, duke
treguar dhëmbët, pasi në dy
minutat e para e mban të
mbërthyer në gjysmëfushën
e vet Dinamon. Megjithatë,
rastin e parë e kanë pikër-
isht kroatët, që në të parën
dalje në fushën e korçarëve
në minutën e 3-të rrezikojnë
me Hoxhiç pas një krosimi
nga e djathta. Më pas radha
është e Fernandez, që provon
nga distanca. Skënderbeu
tregon se tashmë Dinamo
nuk është më një model për
t'u ndjekur, pasi diferencat
janë mbyllur ndjeshëm. Në
minutën e 32-të, Enis
Gavazaj tregohet i pavë-
mendshëm për të përfituar
nga pasiguria e mbrojtjes
vendase. Më pas janë bard-
hekuqtë që kontrollojnë

Korçarët barazojnë 1-1 në Kroaci. Latifi shënon në të 37-ën, Henrikez barazon në shtesë

Skënderbeu 'flirton' me fitoren në Zagreb
Bardhekuqve iu anulua një gol i rregullt në minutën e 10-të

Jeton Selimi

lojën, dhe në minutën e 37-të
arrijnë avantazhin më se të
merituar, kur Liridon Latifi
shënon golin e epërsisë falë
asistimit të mrekullueshëm
të Gavazajt. Pjesa e dytë nis
sërish me gol të anuluar për
Skënderbeun, por kësaj here
sinjalizimi i vijërojtësit ësh-

të i rregullt, pasi Soue është
paksa më i avancuar sesa
mbrojtja vendëse. Më pas të
besuarit e Dajës tërhiqen dhe
presin të godasin në kundër-
sulm, ndërsa fushën e kon-
trollojnë lojtarët e Dinamos,
që i afrohen në disa momente
barazimit, sidomos në

minutën e 84-rt, por Orges
Shehi tregohet i jashtëza-
konshëm me pritjen e tij.
Gjithsesi Dinamo do mund të
shënojë vetëm në minutën e
94-rt, atëherë kur Henrikez
arrin të mposhtë Shehin, që
deri në këtë çast ishte i pa-
kalueshëm për vendësit.

Mbyllet 1-1 në Zagreb, ndër-
sa kualifikimi do të ndahet
një javë më pas në "Elbasan
Arena", me Skënderbeun që
ka më shumë se një arsye për
të besuar se mund t'ia dalë
për të eliminuar një rival të
frikshëm dhe për të siguru-
ar grupet e Ligës së Europës.

Presidenti Takaj e ka me
gjyqtarin: Si mund të jepte

5 minuta shtesë?!
Presidenti i Skënderbeut, Ardian Takaj, ka mbetur

shumë i zhgënjyer pas ndeshjes kundër Dinamos
së Zagrebit dhe golit të pësuar
në atë mënyrë në fund të takim-
it. Ai ka thënë se pesë minuta
shtesë ishin të ekzagjeruara në
fund të një ndeshjeje ku
ndodhën pak gjëra për të vonu-
ar lojën. "Jam i hidhëruar.
Jam shumë i zhgënjyer, sepse
nuk e meritonim, por në fut-
boll mund të ndodhë gjithçka.
Pesë minuta ishin të ekza-
gjeruara. Nuk e kuptova arbitrin", - deklaroi Takaj
për "Panorama Sport" menjëherë pas ndeshjes.

MBROJTËSI FIRMOS

Alla: I lumtur për rinovimin,
fitoj me Kukësin

Telenovela Albi Alla ka përfunduar, pasi mbrojtësi
ka rinovuar kontratën me Kukësin, edhe pse prej

më shumë se një muaji i ishte bashkëngjitur Larisës në
Greqi. Problemet me kontratën
e mëparshme bënë që lojtari të
bënte prapaktheu dhe tashmë
është i lumtur për vendimin e
marrë. "Më vjen mirë që gjeta
gjuhën e përbashkët me klubin.
Të gjitha mosmarrëveshjet që
kishim i sqaruam dhe tashmë
jam i kënaqur që rikthehem
përsëri. Presidenti Safet Gjici u
tregua mjaft dashamirës dhe
më duhet ta falënderoj, ashtu
si gjithë të tjerët në klub. Jam në një ambient që e
njoh mirë dhe do të jap maksimumin tim. E di se çfarë
objektivash ka klubi dhe dua të mbroj titullin kam-
pion me Kukësin", - ka thënë Alla për sajtin e klubit.

REAGOJNË TË KUQTË

'Zgjohen' te Partizani,
doktori: Ja gjendja e Çanit

Prej tri ditësh në media është raportuar se sulmuesi
Edgar Çani ka një problem në gju, ndërkohë që nga

ana e klubit deri më dje nuk kishte ndonjë sqarim. Me të
drejtë tifozët kërkojnë të dinë më shumë, pasi në "Sport
Ekspres" është shkruar se mund të ketë një mungesë të
Çanit për një kohë të gjatë. Edhe pse me vonesë, Partiza-
ni ka reaguar dhe ka sqaruar gjendjen e sulmuesit, dhe
tanimë mbetet për t'u parë se kur do kthehet të jetë i
gatshëm për stafin teknik. I çuditshëm mbetet fakti që
me anë të sajtit zyrtar të klubit nuk është njoftuar për
asnjë moment që Çani po stërvitet i diferencuar, por janë
dashur shkrimet në media për ta zbuluar diçka të tillë.
"Gjendja fizike që po kalon sulmuesi Çani është thjesht
sforcim që ka ardhur për shkak të ngarkesës në stër-
vitje, fakt i cili është konstatuar edhe nga mjeku italian
që ka operuar Çanin. Lojtari për disa ditë do të kryejë
një program atletik të diferencuar nga grupi për t'u
riaftësuar, nën kujdesin e fizioterapistëve. Kjo është e
vërteta në lidhje me gjendjen fizike të sulmuesit Çani", -
sqaron mjeku i Partizanit, Dhimosten Gjini.

TEKNOLOGJIA

Seria A do të nisë me sistemin VAR
VAR i vjen në ndihmë kampionatit italian. Më datë 19

gusht do të çelë siparin Seria A, ku pa diskutim emocio-
net dhe spektakli nuk do të mungojnë. Ndryshe nga sezonet
e kaluara, sezoni i ri i futbollit italian vjen me një risi. "Video
Asistent Reffere" do të shoqërojë përgjatë gjithë kampionatit
skuadrat në përballjet midis tyre. Por si do të funksionojë
VAR? Arbitri kryesor i takimit do të jetë i asistuar nga dy
ndihmës të tjerë, të cilët do të qëndrojnë përballë ekranit për
të analizuar momentet e dyshimta, dhe së bashku me gjyq-
tarin do të marrin një vendim. Analizimin e situatave asis-
tentët mund ta ndërmarrin edhe me vullnetin e tyre, pa pa-
sur nevojën e një kërkese nga ana e kryesorit dhe më pas ta
njoftojnë atë. Ky i fundit, në momentet kur ka dilema bren-
da vetes për akordimin e një goditjeje dënimi, kartoni të
verdhë të kuq apo dhënien e një 11-metërshi, mund të afro-
het pranë ekranit dhe ta analizojë situatën, dhe më pas të
ndërmarrë një veprim. Përdorimi i teknologjisë në futboll
është ende në hapat e parë dhe askush nuk mund ta përcak-
tojë se sa efikas do të jetë. Gjithsesi, në një kampionat si
Seria A, ku polemikat në lidhje me vendimet e gjyqtarëve
nuk mungojnë thuajse në pjesën më të madhe të takimeve,
ndoshta VAR do të sjellë një lloj reduktimi.

MBROJTËSI

Pike e pranon:
Ndihem
inferior

ndaj Realit
Armiku i betuar i Re

alit të Madridit, Zher-
ard Pike, rrallë thotë fjalë
të mira për madrilenët, por
ajo që tha pas ndeshjes së
kthimit në Superkupë ësh-
të një kompliment i madh:
"Duhet të punojmë shumë,
sepse për herë të parë në 9
vite ndihem inferior ndaj
Realit". Qendërmbrojtësi i
Barcelonës nuk mundohet
të gjejë justifikime: "Duhen
bërë ndryshime, edhe kur
fiton. Kur humbet, zbret një
shkallë, por më pas duhet
të kuptosh ku ke gabuar
dhe të gjesh zgjidhjen e
problemit. Nuk është një
moment i mirë për ne, si
skuadër e si klub, por du-
het të qëndrojmë të bash-
kuar. Nëse vijnë Kutinjo e
Dembele, do ta përmirë-
sojnë skuadrën tekni-
kisht".

Moviola/ Mediat
kroate: Gjyqtari ndëshkoi
skuadrën e Skënderbeut

Skënderbeu ka të drejtë të ankohet për gjykimin e
ndeshjes së sotme ndaj Dinamos së Zagrebit, ku

shumë episode ishin kundër skuadrës shqiptare. Për
këtë janë të ndërgjegjshëm edhe në mediat kroate, ku
mes të tjerave portali "index.hr" u ka dalë qartësisht
në krah korçarëve. Ky portal është ndalur në moment-
et e golit që iu anulua në minutat e para skuadrës sh-
qiptare, kur Latifi dërgoi topin në rrjetë por u cilësua
në pozicion jashtë loje. "Gjyqtari ndihmoi Dinamon,
shqiptarëve iu mohua një gol i rregullt në 'Maksimir'",
ishte titulli i artikullit në fjalë për episodin e minutës
së 10-të. Ai tregonte nëpërmjet pamjeve se si Vangjeli
nuk ishte në pozicion jashtë loje në momentin kur
Gavazaj nisi pasimin drejt tij, dhe as Latifi nuk ishte
gjithashtu në pozicion jashtë loje kur mori topin nga
mbrojtësi për ta dërguar në rrjetë.

 Skënderbeu e
nis mirë

takimin, duke
treguar

dhëmbët, pasi
në dy minutat e
para e mban të

mbërthyer në
gjysmëfushën e

vet Dinamon.
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Plotësoni vendet bosh në mënyrë që çdo kolonë të ketë numrat nga 1-9
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KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)

HORIZONTAL
1. Fillojnën panikun.
3. Gibson aktor.
5. Në mes të cogito dhe sum e thën nga Des-
cartes.
9. Mund të jetë trofe.
11. Janë vendet si Katari
14. Maureen që qe aktore.
16. Janë kundërmuese.
17. Mund të fitojnë etapa.
20. Ushtojnë nga "ola".
22. Një thirrje
26. Janë ministritë.
27. Një rrugë në Paris.
28. Markë cigareje.
29. Eshtë nginjja.
32. Ricciarelli soprano.
33. Fillojnë sefte.
34. Ente Ekonomike Sarandë.

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

35. Mbyllin një ditar.
36. Satelit i Jupiterit
37. I ka tek Luani.
38. Boldi komik italian.
42. Eshtë kolana në filma
43. Kush e thotë lutet.
44. Oxa këngëtare.
46. Inicialet e Nolte aktor.
47. Eshtë tokë që... fitohet.
48. Një... gjermane.

VERTIKAL

1. Një votë në favor.
2. Filozofi me eksperimentin e gomarit.
3. Në hyrje makinës.
4. Fillojnë lehtë.
5. Irlanda në Dublin.
6. Eshtë edhe ajo e historisë.
7. Një pjesë e gamiljeve

8. Notat pa kufij.
9. Ishin komitë.
10. Ka kryeqytet Islamabad.
12. Don... i Interpretuar nga Terence
13. Mbyllin aktet.
15. Janë përmasa.
18. Gjysma e lutjes.
19. Castellitto aktor.
20. Inicilat e Dalí, piktor.
21. Tanita këngëtare.
23. Eshtë trysni
24. Në hyrje të Europës.
25. Janë rrobat për t'u larë.
30. Bën mëza.
31. Moreau aktore.
32. Janë thika.
39. Një pjesë e satelitit.
40. Janë teke në sende.
41. Pak marramendëse.
42. I ka tek zdapi.
45. Inicialet e Nolte-s.

Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave

BUDA

- Është e nevojshme që njeriu t’i afrohet gjithmonë e më
shumë të mirës e të përpiqet të ruajë mendjen e tij nga
ligësitë. Mendja e atij që bën vepra të mira me
gjysmë zemre, në fakt, merr kënaqësi në të keqe.

- Mos u trego shumë i 'ndershëm' me të gjithë në
këtë botë.. Mos harro se pemët më të 'drejta'
zgjidhen gjithmonë të parat për t’u 'prerë'..!

- Paratë mund të bëjnë një mashkull të pasur...
Por është edukata ajo e cila e bën Zotëri.

- Gjërat më të thjeshta janë njëkohësisht
edhe më të jashtëzakonshmet, vetëm
të mençurit mund t’i shohin ato.

- Të të duan thellësisht - të jep forcë; të
duash thellësisht - të jep guxim!

Lao Tzu

- ''Mik i mirë është ai që di gjithçka për ty
dhe megjithatë vijon së qëni miku yt''.
Elbert Hubbard

- ''Një mik i vërtetë është shumë e
vështirë që të gjendet, shumë e vështirë
që të largohet, dhe është e pamundur
që të harrojë''.
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HORIZONTAL
1. Mund të jetë kursimi.
5. Ylli i Nostradamus.
8. Tamam pa kufij.
11. Ross këngëtare.
13. I lashtë.
15. Eshtë Aleanca ku sapoi kemi aderuar.
19. Kufijtë e lëvizjes
20. I ka tek plepi.
21. Paguhen për shërbim.
23. Fillojnë  lejen.
24. Kufizojnë trotuaret.
25. Bëjnë karrierë në parti.
27. Thahet me bonifikim.
28. Mund të  jetë unik një i tillë .
29. Preka komik shkordran.
31. Fund dhjetori.
32. Fillojnë aksionin.
33. Ente Operative Tiranë
34. Agjenci Ajrore Durrës.
36. Një pjesë e dimensioneve.

39. Eshtë përfaqsuesja e Adriam Mutu.
41. Kalimi në ekstreme.
42. Eshtë e re pas Krishtit.
43. Shkruhet për të mos vazhduar më.
44. Si i gjithë .
47. Kush e thotë lutet.
48. Kufij elementi.
49. Ishte nyja që preu Alekdansdri i Madh.
50. Një pjesë e titanëve.
51. Mund të jetë kundërmuese.
52. Pak titanike.

VERTIKAL
1. Si i përshtatëshëm.
2. Mund të  jenë fetare.
3. Ai i kuq e ka një huq.
4. Pak analogji.
6. Eshtë metri i rrobaqepësit.
7. Në hyrje të oazit.
8. Arte pa re.
9. Arthur që qe dramaturg.

10. Janë boshte.
12. Michelangelo regjisor.
14. Mund të  bëjë stil të lirë .
16. Ishin monedhe te Tobias.
17. Eshtë bas me katër tela.
18. Pak efikasitet.
22. Eshtë marrëveshje me nota.
25. Ishte babai i Akilit.
26. Fillojnë  nazet.
27. Në krye të kuadrove.
29. Eshtë faqe muri.
30. Një apendisit i menjëhershëm.
35. Kurosawa që qe regjisor.
36. Vriten nga espada.
37. Eshtë shtet aziatik.
38. Edouard piktor.
40. Një transporti është kamioni.
45. Uni i Freud.
46. Një cigan.
47. Fundi i një samurai.
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