
Askush nuk do ta besonte se në re-
alitetin mediatik shqiptar për disa 
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e së cilës isha edhe unë, lajmet nuk do 
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mandat ministrat
do jenë deputetë

Ministrat e qeverisë “Rama 2” nuk do të shkëputen 
nga mandati i deputetit, praktikë kjo e ndjekur nga 
kryeministri Rama 4 vite më parë. Por ndryshe nga 
4 vjet më parë, në mandatin e dytë Rama nuk do t’i 
kërkojë ministrave të rinj të mos mbajnë ...
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NDODHIA NE SARANDE

Tentuan të vidhnin
një bankomat, 
kontradiktat 

mes bullgarëve

SOT NIS REGJISTRIMI, DO TE KETE SHTATE FAZA DERI ME 11 SHTATOR

UNIVERSITETET, FITUESIT
TE FILOLOGJIA E SOCIALJA 

Personazhe kalimtarë dhe 
personalitete historikë

Nuk them asgjë të re kur fl as për 
personazhe kalimtarë dhe për 

personazhe historikë. Kalimtarë jemi 
të gjithë, por në panteonin e historisë 
hyjnë shumë .. Vijon në faqen 21

Opinioni
 Ditës Nga SULEJMAN MATOi

Tabela me rezultatet edhe te Shkencat e Natyrës. Udhëzimi: Aplikantët 
të verifikojnë vazhdimisht pragun e pranimit në fakultetet përkatëse

 

Bllokohen 12 
mjete luksoze e 
5 motoçikleta, 

dyshohet trafiku
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Simon Mirakaj:
Kujtimet e mia

të tmerrshme nga
kampi i Tepelenës
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FOTOGRAFIA INTERVISTA/ Flet nënkryetari i PD-së: Kemi grup dinjitoz në parlament

“PD forcohet duke bërë opozitë, jo fresk”
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Edmond Spaho: Gjoba për ata që nuk ushtrojnë të drejtën e votës
Nga VALENTINA MADANI të ashpër dhe efikase veça-

nërisht në garantimin e votës 
së lirë. Z.Spaho thotë për 
“Gazeta shqiptare” se kry-
eministri Rama donte me çdo 
kusht fi toren me 25 qershor, 
teksa hedh akuza edhe mbi 
prokurorinë, sipas të cilit, 
nuk bëri asnjë ...

Nënkryetari i PD-së, Ed-
mond Spaho e cilëson 

grupin e ri parlamentar që 
nis punën në vjeshtë si më 
dinjitozin që ka pasur PD-
ja ndonjë herë, ndërsa Edi 
Ramës i bën të qartë se për-
ballë do të ketë një opozitë 
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FAQJA E PARE

STRUKTURA
QEVERIA



S'ka ndarje postesh brenda mazhorancës, ministrat nuk dorëzojnë mandatin

Strategjia e re e Edi Ramës,
ministrat e rinj edhe deputetë
Nuk hyjnë dot në parlament Harito dhe Braho

Deputetja e PD komenton me shifra kabinetin e ri

Tabaku: Sa do të arnohet qeveria,
s'fshihet kriza ekonomike

DEKRETIMI
Presidenti Ilir Meta, dekretoi dje Gjeneral Brigade
Bardhyl Kollçakun në postin e Shefit të Shtabit të
Përgjithshëm. Ai zëvendëson në këtë detyrë
Jorenim Bazen. Shefi i ri i Shtabit të Përgjithshëm
të FA ka një karrierë të gjatë e të spikatur ushtarake
ndër vite.

Bardhyl Kollçaku

KABINETI I RI QEVERITAR "RAMA 2"

Ministrat e qeverisë
"Rama 2" nuk do të
shkëputen nga

mandati i deputetit, prak-
tikë kjo e ndjekur nga
kryeministri Rama 4 vite më
parë. Por ndryshe nga 4 vjet
më parë, në mandatin e dytë
Rama nuk do t'i kërkojë min-
istrave të rinj të mos mbajnë
mandatin e deputetëve.
Burime brenda PS-së bëjnë
me dije se një procedurë e
tillë nuk është në parash-
ikimet e kryeministrit
Rama. Kjo shuan shpresat e
disa emrave të njohur social-
istë, që mbetën poshtë "vijës
së kuqe" në zgjedhjet e 25
qershorit. Kështu nuk do të
mund të hyjë dot në parla-
ment ish-ministrja Milena
Harito, kreu i FRESH, Eljo
Hysko apo edhe deputeti i
dyzuar mes LSI e PS, Spar-
tak Braho, që dje ishte i pran-
ishëm në asamblenë e PS-së.
Procedura e lëshimit të man-
datit 4 vite më parë u përdor
për të futur në listë emra
socialistësh, që nuk kapën
dot pragun e votave, kur në
mes ishte edhe LSI. Por këtë
radhë, gjërat janë ndryshe.
Rama e ka vetë timonin dhe
në qeveri e parlament, mesa
duket ka njerëzit që i duhen,
çka e bën të panevojshëm
zëvendësimin e tyre në Ku-
vend. Kryeministri Edi
Rama prezantoi dy ditë më
parë në Asamblenë e Partisë
Socialiste të gjithë ministrat
e kabinetit të tij, por përpara
datës 4 shtator nuk do të
mund të bëhet asnjë hap zyr-
tar. Rregullorja e Kuvendit
në nenin 42 të saj përcakton
se seanca e parë parlamen-
tare mblidhet të hënën e
parë të shtatorit, çka kush-
tëzon çdo veprim të mëte-
jshëm institucional. Neni 96
i Kushtetutës sanksionon se
Presidenti në fillim të legjis-
laturës emëron Kryeminis-
trin me propozim të partisë
fituese të zgjedhjeve. Në
asamble, socialistët në
mënyrë unanime vendosën
të propozojnë Edi Ramën si
kryeministrin e ardhshëm.
Pas emërimit nga Presiden-
ti, kryeministri Edi Rama si-

pas nenit 97 të Kushtetutës
do të ketë 10 ditë kohë për t'i
paraqitur Kuvendit pro-
gramin politik të Këshillit të
Ministrave dhe përbërjen e
tij për miratim. Pas miratim-
it në Kuvend, qeveria "Rama
2" do të nisë punën për një
mandat 4-vjeçar. Kabineti i ri
qeveritar do të jetë i balanc-
uar për sa i përket gjinisë me
7 gra dhe 7 burra, ndërkohë
që rikonfirmohen 10 emra
ministrash të qeverisë "Rama
1". Qeveria e re do të jetë më

e vogël se ajo e 4 viteve më
parë, ndërkohë që emrat sur-
prizë të saj janë zëv-
endëskryeministrja Senida
Mesi, ministrja e Drejtësisë
Etilda Gjoni, ministri i Disa-
porës Pandeli Majko dhe min-
istrja e Shtetit për Mbrojtjen e
Sipërmarrësve, Sonila Qato.
Ministrja e Kulturës Mirela
Kumbaro e nisi ditën e
djeshme në një takim me 5
fituesit e Fondit për Krijim-
tarinë Letrare për të Rinj në
mjediset e Ministrisë së Kul-

turës, të cilët  i ka përgëzuar
për pasionin e tyre ndaj letrave
si dhe ka ndarë me ta faktin se
këto programe mbështetëse
për krijuesit e rinj do të vijojnë
edhe gjatë katër viteve të
ardhshme, si një shtysë e do-
mosdoshme inkurajuese për
letërsinë tonë.

 Kryeministër-Edi Rama
 Zv/kryeministre-Senida Mesi
 Ministër për Diasporën-Pandeli Majko
 Ministre e Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes-

Sonila Qato
 Ministër i Jashtëm-Ditmir Bushati
 Ministër i Brendshëm-Fatmir Xhafaj
 Ministre e Mbrojtjes-Olta Xhaçka
 Ministre e Drejtësisë-Etilda Gjoni
 Ministre e Kulturës-Mirela Kumbaro
 Ministër i Financave Ekonomisë dhe Punës-

Arben Ahmetaj
 Ministre e Arsimit Sporteve dhe Rinisë-Lindita

Nikolla
 Ministre e Shëndetësisë-Ogerta Manastirliu
 Ministër i Energjisë dhe Infrastrukturës-Damian

Gjiknuri
 Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural-Niko

Peleshi
 Ministria e  Turizmit dhe Mjedisit-Blendi Klosi.

MANDATET
Ndryshe nga 4 vjet
më parë, në
mandatin e dytë
z.Rama nuk do t'i
kërkojë ministrave
të rinj të mos
mbajnë mandatin e
deputetëve. Nuk do
të mund të hyjë dot
në parlament ish-
ministrja Milena
Harito, kreu i
FRESH Eljo Hysko,
apo edhe deputeti i
dyzuar mes LSI e
PS Spartak Braho.

Pas shpalljes së qever
isë së re, deputetja e

PD-së Jorida Tabaku ka
preferuar të flasë me shi-
fra për "kontributin e
qeverisë", siç e quan ajo.
Sipas Tabakut, çdo ditë
mbyllen 1200 biznese për
shkak të taksave të larta
dhe gjobave të qeverisë.
Deputetja e PD-së,
nëpërmjet statusit të saj
në "Facebook", përmend
se kjo situatë nuk është
vetëm me bizneset, por
dhe me investimet e hua-
ja apo punësimin e
qytetarëve. "40 biznese në
ditë mbyllen prej tak-
save! Një dite pas bujës
dhe spektaklit që na ofroi kryeministri i
fytyrave të vjetra dhe qeverisë së vjetër,
na vijnë të dhënat e fundit mbi bizneset

që mbyllen në vend. Falë
kontributit të qeverisjes
deri më tani, 40 biznese
në ditë, 1200 në muaj (18
000 në një vit) mbyllen
prej taksave të larta,
gjobave të qeverisë dhe
korrupsionit. Prandaj,
sado dhe sido që të arno-
het qeveria e re, nuk
mund të fshihet kriza
ekonomike, që përjetojnë
bizneset. Kanë më pak të
ardhura, më shumë tak-
sa, më pak shitje dhe më
shume gjoba e korrup-
sion. E njëjta muzikë si
me investimet e huaja,
më pak siguri dhe më pak
investime dhe një

ekonomi pa konsum. Deri më tani mbi
20 mijë punonjës në muaj mbeten pa të
ardhura", shprehet deputetja e PD-së.
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Diskutohet programi i qeverisë, draft-plani që do t'i paraqitet grupit të PS-së

Struktura e re, Rama mbledh
ministrat e rinj në Llogara
Kuadri ligjor, në mbledhje Ruçi dhe Balla

SIGURIA
Takimi i mbrëmshëm
i kryeministrit Edi
Rama me ministrat e
rinj u mbajt nën
masa të rrepta
sigurie. Garda nuk
lejoi askënd që të
hyjë në vend,
ndërsa për të
mbikëqyrur situatën
ishte angazhuar
edhe policia
rrugore.

Turizmi e Mjedisi shkrihen bashkë?

LSI, Vasili: Injoranca po bën festë
Lëvizja Socialiste për Integrim reagoi

sërish dje, lidhur me strukturën e re
qeverisëse, sipas së cilës turizmi dhe
mjedisi tani do jenë në
strukturën e një minis-
trie, asaj që do të quhet
Ministri e Turizmit dhe
Mjedisit dhe do të drejto-
het nga Blendi Klosi. Për
kreun e Grupit Parlamen-
tar të LSI-së Petrit Vasili,
injoranca po bën festë. Si-
pas Vasilit, Rama e kthe-
hu turizmin në një hiç.
"Injoranca bën festë. Kryeministri sh-
kollëpak çuditi dynjanë dje me injo-

rancën e padëgjuar shtetërore të tij. Tur-
izmin dhe mjedisin, oponentët e papaj-
tueshëm të njëri-tjetrit, injoranca e frik-

shme e kryeministrit i
vuri bashkë. Turizmin,
nga mundësi madhore zh-
villimi e ktheu në hiç. Tur-
izmi i drogës ka rëndësi për
të dhe ai ka shënuar
vërtetë suksese. Do të
kemi qeverinë më të krim-
inalizuar, por edhe kryein-
joranten e Europës. Sh-
kollëpaktit aferim…", shk-

ruan në "Facebook" kreu i Grupit Par-
lamentar të LSI-së, Petrit Vasili.

STRUKTURA E RE E QEVERISË "RAMA 2
MINISTRIA E BUJQËSISË
1. Shkrihen Drejtoritë e Bujqësisë (funksionet veterinare i kalojnë

AKU, ekstensioni dhe statistikat pranë Bashkive)
2. Shkrihet Inspektorati i Ujërave (funksionet kalojnë tek Inspektorati i

Mjedisit dhe Pyjeve)
3. AKU (përqendron kontrollin e veterinarisë dhe kontrollin e ujit të

pijshëm, nga Ministria e Shëndetësisë)
3. Krijohet Instituti i Kërkimit të Teknologjive (përmbledh QTTB,

Agjencinë e duhanit dhe Entin e Farave dhe Fidanëve)
4. Agjencitë e Ujit dhe Baseneve i kalojnë Sekretariatit të Ujërave
MINISTRIA E FINANCAVE
1. Agjencia Kombëtare e të Ardhurave (bashkohet Drejtoria e

Përgjithshme e Doganave dhe Drejtoria e Përgjithshme e
Tatimeve)

2. Shkrihet Qendra e Trajnimit të Administratës Tatimore dhe
Doganore (funksionet kalojnë tek ASPA, Shkolla Shqiptare e
Administratës Publike.

3. Shkojnë drejt rajonalizmit degët e Thesarit (pas përfundimit të
dixhitalizmit)

MINISTRIA E SHËNDETËSISË
1. Katër Agjenci të Sistemit Shëndetësor Rajonal VS 11 drejtori+

Autoriteti Rajonal Shëndetësor
2. Shkrihet Qendra Kombëtare Edukimit në Vazhdim (funksionet

kalojnë tek ASPA, Shkolla Shqiptare e Administratës Publike.
3. Shkrihet Qendra Kombëtare e Biomjekësore (Funksionet

delegohen te FSDKSH për programet në e-health si dhe te spitalet
në lidhje me telemjekësinë)

MINISTRIA E BRENDSHME
1. Agjencia e Inventarizimit të Pronave integrohet brenda Agjencisë së

re të Titujve të Pronësisë
2. Krijohet Agjencia e Mbrojtjes Civile (përfshin Drejtorinë e

Rezervave Materiale dhe Emergjencat Civile)
3. Inspektoriati Kombëtar për Mbrojtjen e Territorit (kalon te Ministria

përgjegjëse për Mbrojtjen e Territorit)
MINISTRIA E MIRËQENIES SOCIALE
1. Katër Drejtori të Shërbimit Social Shëndetësor VS 12 aktuale
MINISTRIA E ARSIMIT
1. Krijohet Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin Parauniversitar

(bashkon funksionet e Institutit të Zhvillimit të Arsimit dhe
Inspektoratit të Arsimit)

2. Katër Drejtori të Sigurimit të Cilësisë së Arsimit Parauniversitar VS
13 Drejtori Arsimore Rajonale

3. Shkrihet Shtëpia Botuese e Teksteve Shkollore
MINISTRIA E EKONOMISË
1. Shkrihet Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë (funksionet i

kalojnë Inspektoratit Teknik Shtetëror dhe Industrial)
Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale integrohet brenda
QKB-së

2. Krijohet Drejtoria e Akreditimit dhe Standardizimit (bashkon
funksionet e dy drejtorive të akreditimit dhe standardizimit)

MINISTRIA E ZHVILLIMIT URBAN
1. Krijohet Fondi i Strehimit (shkrihet Enti i Banesave)
2. Agjencia e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave/

Ndërtimeve Informale (ALUIZNI) integrohet brenda Agjencisë së re
të Titujve të Pronësisë

MINISTRIA E MJEDISIT
1. Krijohet Agjencia Kombëtare e Mjedisit e Zonave të Mbrojtura

(përthith funksionet e Agjencisë së Mjedisit dhe Agjencisë së
Zonave të Mbrojtura) 4 VS 12 aktuale

2. Krijohet Inspektorati Shtetëror i Mjedisit dhe Ujërave (bashkon
funksionet e Inspektoratit të Mjedisit dhe Pyjeve me Inspektoratin e
Ujërave)

INSPEKTORATET:
Inspektorati Qendror në krye
1. Inspektorati Shtetëror i Mjedisit
2. Inspektorati Shtetëror i Shëndetësisë dhe Ushqimit
3. Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit
4. Inspektorati Shtetëror i Teknikës dhe Teknologjisë
5. Inspektorati i Punës dhe Çështjeve Sociale
6. Inspektorati Shtetëror i Transportit

Kryeministri Edi
Rama nuk vonoi as
24 orë nga prezanti-

mi i emrave të ministrave
dhe strukturës së qeverisë
së re duke i mbledhur dje në
një takim informal në Llog-
ara të Vlorës. Takimi nisi
rreth orës 18:00 të pasdites
së djeshme, me qëllim ven-
dosjen e piketave dhe objek-
tivave për qeverisjen në 4
vitet e ardhshme. Në takim,
përveç kabinetit të sapo-
emëruar, ishin edhe kryetari
i sapozgjedhur i parla-
mentit, Gramoz Ruçi dhe
kryetari i grupit parlamen-
tar, Taulant Balla. Ruçi dhe
Balla morën pjesë në takim,
pasi ashtu sikur parala-
jmëroi Rama dy ditë më
parë në mbledhjen e asam-
blesë, puna e kabinetit qe-
veritar do të jetë në koordin-
im të plotë me grupin par-
lamentar. Në fokus të
mbledhjes së mbrëmshme
në një nga restorantet e
Llogarasë ishte finalizimi i
punës për programin e
qeverisë, draft-planin e min-
istrive që do t'i paraqiten
grupit në mbledhjet e para.
Po ashtu, me kryetarin e
asamblesë dhe të grupit par-
lamentar do të finalizohen
propozimet për ekipin drej-
tues të grupit dhe të komi-
sioneve parlamentare. Taki-
mi dyditor i Ramës me min-
istrat zhvillohet nën masa
të larta sigurie, pasi zona
është e blinduar nga efek-
tivë policie. Kabineti i ri qe-
veritar do të qëndrojë në
Vlorë edhe sot, ndërsa në
mbledhjen informale me 13
ministrat dhe zv/kryeminis-
tren u përcaktuan kompe-
tencat për secilën ministri,
drejtoritë e varësisë, por
edhe godinat e reja pas ris-
trukturimit dhe shkrirjes që
pësuan disa ministri. Qever-
ia e re do të punojë edhe për
të gjithë kuadrin e
nevojshëm ligjor që të bëjë
të zbatueshme reformën e
fortë në institucione. Nga
ristrukturimi i qeverisë së
re, u shkurtuan 6 ministri,
ndërsa një pjesë e tyre do të
kalojnë në nivel drejtorish.

PIKAT E DISKUTIMIT
1- Ndarja e kompetencave
2- Rregullimi i 104 drejtorive në varësi
3- Shpërndarja e godinave ministrore
4- Përgatitja e kuadrit ligjor që bën të mundur
zbatimin e skemës së re qeverisëse
5- Hartimi i programit qeverisës që miratohet në
parlament së bashku me votëbesimin e qeverisë
6- Drejtimi i 5 komisioneve parlamentare nga PS-ja
(5 kryetarët dhe shpërndarja e anëtarëve).

Kryeministri Edi Rama nga
Asambleja e PS-së konfirmoi
atë çka u përfol më herët.
Tashmë qeveria do të ketë
një kabinet më të vogël, duke
shkrirë kështu disa ministri.
"Struktura e re e qeverisë do
ndryshojë. Defektet e man-
datit të parë, por edhe sfida-
ve të këtij mandati, çojnë që
na duhet një qeveri më e

vogël dhe më bashkëve-
pruese", - tha Rama. Skema
e re qeverisëse do t'u heqë
disa kompetenca ministrive
ekzistuese dhe do t'u shto-
hen të rejave. Shkrihen dh-
jetëra drejtori të rëndë-
sishme, ndërsa Ministrisë së
Brendshme i hiqet Inspekto-
rati i Mbrojtjes së Territorit.
Shkrihen inspektoratet,

vetëm 6 në varësi të qen-
drorit, forcohet AKU, Bujqë-
sia, arsimi me vetëm 4 drej-
tori rajonale.

MBLEDHJA
Kabineti i ri qeveritar
do të qëndrojë në
Vlorë edhe sot,
ndërsa në mbledhjen
informale me 13
ministrat dhe zv/
kryeministren u
përcaktuan
kompetencat për
secilën ministri,
drejtoritë e varësisë,
por edhe godinat e
reja, pas ristrukturimit
dhe shkrirjes që
pësuan disa ministri.

Vendi ku u
zhvillua takimi
i djeshëm i
qeverisë së re
në Llogara

SHPALLJE ANKANDI
Shoqëria përmbarimore “Corrector” shpk, zhvillon ankandin e III-të, për
shitjen e pasurisë së paluajtshme,Pyll dhe kullotë me sipërfaqe 280,000
m², Zona Kadastrale 3028, regjistruar në ZVRPP Vlorë,
Cmimi i ankandit të tretë është EUR 564,480  (pesëqind e gjashtedhjetë e
katër mijë e katërqind e tetëdhjetë euro).
Ankandi zhvillohet dt. 11/09/2017, ora 16.00 në adresën, Rruga “Kavajes”,
Ndertesa 27, Hyrja 1, Kati i  III –te, Tiranë.
Kontakt: cel. 0684000061, ose në adresën e email: armels.lole@nchb.a

SHPALLJE ANKANDI
 Shoqëria përmbarimore “Corrector” shpk, zhvillon ankandin e II-të, për
shitjen e pasurisë së paluajtshme,Apartament me sip. 53.09 m², me nr.
pasurie 4/90+1-20, Vol. 1, Fq.173, regjistruar në ZVRPP Burrel.
Cmimi i ankandit të dytë është 1,344,000 lekë (një milion e treqind e dyzetë
e katër mijë lekë).
Ankandi zhvillohet dt. 12/09/2017, ora 16.00 në adresën, Rruga “Kavajes”,
Ndertesa 27, Hyrja 1, Kati i  III –te, Tiranë.
Kontakt: cel. 0684000061, ose në adresën e email: armels.lole@nchb.al.

Studio Permbarimore “SHKRELA” do te zhvilloje Ankandin e Trete per
pasurine “Truall + Ndertese” me siperfaqe trualli 196.1 m2, dhe ndertese
kombinuar tre kateshe” me siperfaqe 151.7 m2, me nr. Pasurie 1/241, Vol.
15, Fq. 45, Z.K 8190, e ndodhur ne Rr.”Petro Nini Luarasi” Tirane, ne pronesi
te Petrit dhe Lumnie Hasa, pasuri e hipotekuar ne favor te bankes.
Cmimi me te cilin fillon shitja e kesaj pasurie eshte ne vleren 199,803.24
(njeqind e nentedhjete e nente mije e teteqind e tre pike njezete e kater)
Euro.
Ankandi zhvillohet me dt.31.08.2017, ora 16:00 ne ambientet e Studios Permbarimore
Shkrela, me adrese: Blv.”Zogu i I”, Pall. “Agimi”, H.2, K.3, Ap. 5, Tirane.
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INTERVISTA
OPOZITA



"Deputetët e rinj, grupi më dinjitoz që ka pasur PD, të ribëhet "territorialja"

Spaho: PD forcohet duke bërë
opozitë, jo fresk qeverisë "Rama"
"Gjoba për ata që s'ushtrojnë të drejtën e votës"

Valentina Madani

Nënkryetari i PD-së,
Edmond Spaho e
cilëson grupin e ri

parlamentar që nis punën në
vjeshtë si më dinjitozin që
ka pasur PD-ja ndonjë herë,
ndërsa Edi Ramës i bën të
qartë se përballë do të ketë
një opozitë të ashpër dhe
efikase veçanërisht në ga-
rantimin e votës së lirë.
Z.Spaho thotë për "Gazeta
shqiptare" se kryeministri
Rama donte me çdo kusht
fitoren me 25 qershor, teksa
hedh akuza edhe mbi
prokurorinë, sipas të cilit,
nuk bëri asnjë hetim për
shitblerjen e votave. Për
parandalimin e këtij fenom-
eni, nënkryetari demokrat
përmes propozimit për
detyrim me ligj të ushtrimit
të votës, nënkupton gjoba
për ata që nuk ushtrojnë të
drejtën e votimit. Kjo me
qëllim shmangien e vjedhjes
së votës. Z.Spaho ka bindjen
se pas humbjes së
zgjedhjeve, PD-ja do të forco-
het duke bërë opozitë të fortë
dhe jo duke i bërë fresk Edi
Ramës dhe qeverisë së tij,
ndaj ai apelon për bashkim
dhe jo ndasi brenda partisë.

Z.Spaho, kryeministriZ.Spaho, kryeministriZ.Spaho, kryeministriZ.Spaho, kryeministriZ.Spaho, kryeministri
Rama shpalli kabinetin eRama shpalli kabinetin eRama shpalli kabinetin eRama shpalli kabinetin eRama shpalli kabinetin e
ri qeri qeri qeri qeri qevvvvveritareritareritareritareritar, me i v, me i v, me i v, me i v, me i vooooogël nëgël nëgël nëgël nëgël në
nnnnnumërumërumërumërumër, por me ish-minis-, por me ish-minis-, por me ish-minis-, por me ish-minis-, por me ish-minis-
tratratratratrat  e  dorëhequrt e  dorëhequrt e  dorëhequrt e  dorëhequrt e  dorëhequr.  Si  ju.  Si  ju.  Si  ju.  Si  ju.  Si  ju
duken emrat e kabinetitduken emrat e kabinetitduken emrat e kabinetitduken emrat e kabinetitduken emrat e kabinetit
"Rama 2"?"Rama 2"?"Rama 2"?"Rama 2"?"Rama 2"?

Me dy fjalë do e përkufi-
zoja, fasadë dhe avaz i vjetër.

Para pak ditësh minis-Para pak ditësh minis-Para pak ditësh minis-Para pak ditësh minis-Para pak ditësh minis-
trat teknikë publikuan do-trat teknikë publikuan do-trat teknikë publikuan do-trat teknikë publikuan do-trat teknikë publikuan do-
kumentin që fakton de-kumentin që fakton de-kumentin që fakton de-kumentin që fakton de-kumentin që fakton de-
fffffororororormimin e zgjedhjemimin e zgjedhjemimin e zgjedhjemimin e zgjedhjemimin e zgjedhjevvvvve nge nge nge nge ngaaaaa
bbbbblerlerlerlerlerja e vja e vja e vja e vja e votësotësotësotësotës. Çf. Çf. Çf. Çf. Çfarë do tëarë do tëarë do tëarë do tëarë do të
thotë për PD-në ky doku-thotë për PD-në ky doku-thotë për PD-në ky doku-thotë për PD-në ky doku-thotë për PD-në ky doku-
ment përment përment përment përment për mes të  cilit  imes të  cilit  imes të  cilit  imes të  cilit  imes të  cilit  i
kërkërkërkërkërkkkkkohet prohet prohet prohet prohet prokurokurokurokurokurorisë që tëorisë që tëorisë që tëorisë që tëorisë që të
nisë hetimet për vjedhjen enisë hetimet për vjedhjen enisë hetimet për vjedhjen enisë hetimet për vjedhjen enisë hetimet për vjedhjen e
vvvvvotës?otës?otës?otës?otës?

Raporti është një doku-
ment mjaft i rëndësishëm, i
cili fakton deformimin e
madh që patën zgjedhjet e 25
qershorit, sidomos nga shit-
blerja e votës, përdorimi i
grupeve kriminale dhe për-
dorimi i administratës pub-
like përfshirë Policinë e Sh-
tetit. Raporti i shoqëruar
edhe me gjetje dhe fakte të
tjera që ka mbledhur PD-ja,
do të shërbejë për të mbroj-
tur kauzën e zgjedhjeve të

lira dhe të ndershme bren-
da vendit dhe me ndërko-
mbëtarët, por veçanërisht
për të gjetur zgjidhje ligjore
dhe institucionale për të
gjithë problemet që u evi-
dentuan në këto zgjedhje.
Përshtypje me ka bërë mo-
spjesëmarrja e qëllimshme e
gjithë ministrave të PS-së në
Task Forcën e ngritur me
marrëveshje midis palëve
për të monitoruar parreg-
ullsitë në zgjedhje dhe kor-
rigjuar ato. Mospjesëmarrja
e qëllimshme, jo vetëm që
pengoi Task Forcën në
detyrën e saj, por i shërbeu
Edi Ramës për të mos pran-
uar dhe denigruar raportin
dhe hartuesit e tij.

Të njëjtën përshtypje më
ka bërë mospjesëmarrja në
asnjë mbledhje e përfaqë-

suesit të prokurorisë. Nëse
përfaqësuesi i prokurorisë
do ishte prezent në mbledh-
jet e Task Forcës do shihte
nga afër problematikën e kë-
tyre zgjedhjeve dhe ndoshta
veprimet do ishin më të
shpejta. Sot nuk besoj se
prokuroria do hetojë ndonjë
çështje. Nuk kanë asnjë in-
teres aq më tepër që institu-
cioni i tyre është në proces
ndryshimi rrënjësor për sh-
kak të reformës në drejtësi
dhe çdo njeri sheh si t'i bëjë
hall kokës së vet. Këtë e pa-
shë edhe në Elbasan, ku
kallëzimin penal për blerje
votash me dokumente dhe
me video të regjistruar nuk
e zuri njeri me dorë, por
vetëm e futen në sirtar.

Ministrat teknikë u cilë-Ministrat teknikë u cilë-Ministrat teknikë u cilë-Ministrat teknikë u cilë-Ministrat teknikë u cilë-
suan si  "gardianët"  esuan si  "gardianët"  esuan si  "gardianët"  esuan si  "gardianët"  esuan si  "gardianët"  e
zgjedhjezgjedhjezgjedhjezgjedhjezgjedhjevvvvveeeee, por pa, por pa, por pa, por pa, por pavvvvvarësishtarësishtarësishtarësishtarësisht
vendosjes së tyre nuk uvendosjes së tyre nuk uvendosjes së tyre nuk uvendosjes së tyre nuk uvendosjes së tyre nuk u
mbrmbrmbrmbrmbrojt  dot  vojt  dot  vojt  dot  vojt  dot  vojt  dot  vota e  sh-ota e  sh-ota e  sh-ota e  sh-ota e  sh-
qiptarëvqiptarëvqiptarëvqiptarëvqiptarëve me 25 qershore me 25 qershore me 25 qershore me 25 qershore me 25 qershor.....
Sipas jush për cilat arsye?Sipas jush për cilat arsye?Sipas jush për cilat arsye?Sipas jush për cilat arsye?Sipas jush për cilat arsye?

Nuk mundet që 6 minis-
tra teknikë me 3-4 veta staf
të kontrollojnë një proces që
kërkon në radhë të parë vull-
net politik. Edi Rama theu
marrë veshjen për zgjedhje
të lira dhe të ndershme të
nënshkruar në 18 maj. Ishte
e vetmja mënyrë për të që t'i
fitonte këto zgjedhje dhe të
qëndrojë edhe disa kohë në

pushtet. Me këtë nuk dua të
them që ministrat teknikë
nuk bënë punë, përkundrazi
përpjekjet e tyre ishin të
lavdërueshme dhe të mos
harrojmë që kishin vetëm tri
jave kohë në dispozicion. Ata
bënë gjithçka që kishin
mundësi duke pasur gjithë
shtetin kundër dhe eviden-
tuan e vërtetuan që këto
zgjedhje u blenë nga paraja
e drogës, grupet kriminale
dhe përdorimi i adminis-
tratës publike.

 Demokratët i pret anal- Demokratët i pret anal- Demokratët i pret anal- Demokratët i pret anal- Demokratët i pret anal-
iza e humbjes së zgjedhjeveiza e humbjes së zgjedhjeveiza e humbjes së zgjedhjeveiza e humbjes së zgjedhjeveiza e humbjes së zgjedhjeve
në çdo seksion pas rezul-në çdo seksion pas rezul-në çdo seksion pas rezul-në çdo seksion pas rezul-në çdo seksion pas rezul-
tatit të 25 qershorit. Si dotatit të 25 qershorit. Si dotatit të 25 qershorit. Si dotatit të 25 qershorit. Si dotatit të 25 qershorit. Si do
të bëhet kjo analizë dhetë bëhet kjo analizë dhetë bëhet kjo analizë dhetë bëhet kjo analizë dhetë bëhet kjo analizë dhe
kush cenohet prej saj?kush cenohet prej saj?kush cenohet prej saj?kush cenohet prej saj?kush cenohet prej saj?

Sigurisht që do të bëjmë
analizë edhe për çka nuk
shkoi në funksionimin tonë
të brendshëm nga qendra në
bazë. Analiza do fillojë shpe-
jt besoj dhe në fillim të shta-
torit do ketë më shumë infor-
macion. Analiza do synojë
evidentimin e mangësive
dhe gjetjen e zgjidhjeve për
kapërcimin e tyre dhe jo
cenimin e ndokujt, pavarë-
sisht ndryshimeve që mund
të vijnë rrjedhojë e këtij pro-
cesi.

 Gjatë zgjedhjeve të 25 Gjatë zgjedhjeve të 25 Gjatë zgjedhjeve të 25 Gjatë zgjedhjeve të 25 Gjatë zgjedhjeve të 25
qershorit u vu re një pjesë-qershorit u vu re një pjesë-qershorit u vu re një pjesë-qershorit u vu re një pjesë-qershorit u vu re një pjesë-
marrje e  ulët  emarrje e  ulët  emarrje e  ulët  emarrje e  ulët  emarrje e  ulët  e
demokrademokrademokrademokrademokratëvtëvtëvtëvtëveeeee. Kjo është ar. Kjo është ar. Kjo është ar. Kjo është ar. Kjo është ar-----
sysysysysye që ju pre që ju pre që ju pre që ju pre që ju propoopoopoopoopozuazuazuazuazuat vt vt vt vt votiminotiminotiminotiminotimin
e detyrueshëm për sh-e detyrueshëm për sh-e detyrueshëm për sh-e detyrueshëm për sh-e detyrueshëm për sh-
qiptarët.  Kqiptarët.  Kqiptarët.  Kqiptarët.  Kqiptarët.  Ku ku ku ku ku konsistononsistononsistononsistononsiston
konkretisht ky propozimkonkretisht ky propozimkonkretisht ky propozimkonkretisht ky propozimkonkretisht ky propozim
dhe a do e hidhni për dis-dhe a do e hidhni për dis-dhe a do e hidhni për dis-dhe a do e hidhni për dis-dhe a do e hidhni për dis-
kutim në Grkutim në Grkutim në Grkutim në Grkutim në Grupin Pupin Pupin Pupin Pupin Parararararlamen-lamen-lamen-lamen-lamen-
tar të PD-së?tar të PD-së?tar të PD-së?tar të PD-së?tar të PD-së?

Pjesëmarrja e qytetarëve
ishte më e ulët se në votimet
e mëparshme, një pjesë të
atyre që nuk votuan ju
mblodhën kartat e identi-
tetit nëpërmjet presionit të
humbjes të vendeve të
punës ose nëpërmjet ofertës
financiare për të mos votu-
ar. Problemi më i madh që
kanë aktualisht zgjedhjet në
Shqipëri, sipas meje, është
shitblerja e votës. Për ta bërë
sa më të vështirë shitblerjen
e votës si dhe rritjen e kos-
tos financiare për ata
që blejnë vota, kam

AKUZA

"Nëse përfaqësuesi i prokurorisë do
ishte prezent në mbledhjet e Task

Forcës, do shihte nga afër
problematikën e këtyre zgjedhjeve
dhe ndoshta veprimet do ishin më

të shpejta. Sot nuk besoj se
prokuroria do hetojë ndonjë
çështje", shprehet z.Spaho.

“
"Termi është

votim me detyrim,
por, në fakt,
parashikon
aplikimin e

gjobave për ata
që nuk ushtrojnë

të drejtën e
votimit. Aplikohet

kryesisht me
qytetarët

rezidentë, d.m.th.
që banojnë në

territorin e vendit.
Nuk ka asnjë
paralele me
votimin me

detyrim të kohës
së monizmit."

PROPOZIMI



Nënkryetari i PD-së, Edmond Spaho

STUDIO PËRMBARIMORE GJYQËSORE “KREON”
me  PËRMBARUESE GJYQËSORE SUELA METHOXHA

Dt 28.08.2017 ora 16:00 ‘
Përfundon Ankandi i Tretë  për pasurinë:
-Apartament me sip.119.7 m2, me adresë Linze, Tirane
 Me çmim   51 520 Euro
Ankandi Zhvillohet në zyrën e STUDIO PËRMBARIMORE GJYQËSORE
“KREON”, me
adr: L.11, Blv.kryesor (ish kinma iliria) ,Kati-2, Durrës, Kontakt
 Cel 0682096575
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Kreu i Partisë Demo-
kratike, Lulzim Basha

propozon që librat e arsim-
it të detyrueshëm të jepen
falas. Z.Basha reagoi dje
lidhur me procesin e
shpërndarjes së librave në
sistemin para universitar.
Nëpërmjet një statusi në
rrjetet sociale, Basha
thotë se sistemi aktual i
shpërndarjes së librave
është absurd dhe korrup-
tiv, që rëndon në xhepat e
familjeve shqiptare dhe u
shkakton atyre stres.
Basha propozon që librat
të shpërndahen falas për
të gjithë nxënësit e shkol-
lave. "Në vend që të sjellë
gëzim, fillimi i shkollës
sjell ankth financiar dhe
vështirësi për qindra
mijëra nxënës dhe famil-
jarët e tyre që paguajnë
mbi 15 milionë dollarë çdo
vit për librat e shkollave
fillore dhe të mesme. Jemi
vendi i vetëm në rajon ku
librat për shkollimin e
detyrueshëm nuk jepen
falas, madje që të blesh
këto tekste shkollore
prindërit dhe nxënësit

torturohen me orë të tëra në
radhë për shkak të sistemit
klientelist të shpërndarjes
në pak pika", shprehet kreu
i PD-së. Në një situatë të
tillë z.Basha propozon që
për arsimin detyrueshëm,
librat të jepen falas. "Librat
për arsimin e detyrueshëm
duhet të jepen falas dhe të
shpërndahen nga vetë sh-
kollat. Kjo do të ishte një
ndihmë të madhe për famil-
jet shqiptare dhe shkollimin
e fëmijëve të tyre. Një qeveri
në shërbim të njerëzve in-

veston në libra dhe mjete sh-
kollore, jo në fasada ministr-
ish dhe luks qeveritarësh",
theksoi kreu i PD-së. Lidhur
me problematikën e librave
shkollorë po dje reagoi edhe
ish-kryeministri Sali Ber-
isha. Z.Berisha përmes një
postimi në "Facebook" de-
noncoi radhët e gjata me të
cilat përballen nxënësit dhe
prindërit, të cilët presin për
t'u pajisur me libra për vitin
e ri shkollor. Në videon e
publikuar nga Berisha refer-
uar qytetarit dixhital shihen

radhë të gjata me njerëz në
shkollën "Vasil Shanto" në
kryeqytet, të cilët u duhet
të përballen edhe me tem-
peraturat e larta. "Radhë
në pisk të zhegut për li-
brat në shkolla! Lexoni
dhe shikoni videon e
nxënësit dixhital! Sb. "Për-
shëndetje Berisha! Shiko
se si bëhet radha për
shpërndarjen e librave në
shkollën "Vasil Shanto".
Turp dhe faqe e zezë. Shi-
ko çfarë bëhet për dijen e
fëmijëve tanë. Të për-
shëndes uroj çdo të mirë
për ty", thuhet në mesazhin
dërguar ish-kryeministrit
Sali Berisha.                                                        va.ma.va.ma.va.ma.va.ma.va.ma.

sugjeruar që të shihet
mundësia e votimit me

detyrim si dhe votimit të
emigranteve.

Duke u rritur pjesëmarrja
në votime, influenca e atyre
që shesin votën në rezultatin
zgjedhor do të ulet, mandati i
deputetit nuk do të fitohet me
rreth 10-12 mijë vota sa është
sot, por me dyfishin e tyre. Për
më tepër kjo është mënyra më
efikase për të eliminuar
fenomenin e mbledhjes së
kartave të identitetit të vo-
tuesve të palës tjetër për t'i
penguar ata që të votojnë. Ter-
mi është votim me detyrim,
por, në fakt, parashikon ap-
likimin e gjobave për ata që
nuk ushtrojnë të drejtën e
votimit. Aplikohet kryesisht
me qytetarët rezidentë,
d.m.th. që banojnë në territor-
in e vendit.

Pra,  nuk ka asnjëPra,  nuk ka asnjëPra,  nuk ka asnjëPra,  nuk ka asnjëPra,  nuk ka asnjë
paralele me vparalele me vparalele me vparalele me vparalele me votimin meotimin meotimin meotimin meotimin me
detyrim të kohës sëdetyrim të kohës sëdetyrim të kohës sëdetyrim të kohës sëdetyrim të kohës së
monizmit?monizmit?monizmit?monizmit?monizmit?

Jo. S'ka asnjë paralele me
votimin me detyrim të kohës
së monizmit. Nga vendet e
BE-së këtë sistem e kanë Bel-
gjika dhe Greqia, e ka pasur
edhe Italia, por ka edhe
vende të tjera, të cilat e ap-
likojnë. Ky lloj votimi nuk
është qëllim në vetvete, por
një nga të paktat mjete që
mund të kufizojë mjaf-
tueshëm efektet e shit-
blerjes se votës në Shqipëri.

Propozimi ka qenë person-
al dhe jo i PD-së. Kur të mblid-
het grupi parlamentar që do
punojë për reformën zgjed-
hore mund të diskutohet, por
nuk di të them në se ka
mbështetje aktualisht ose jo.

Përtej  rezultatit  tëPërtej  rezultatit  tëPërtej  rezultatit  tëPërtej  rezultatit  tëPërtej  rezultatit  të
zgjedhjeve dhe humbjes sëzgjedhjeve dhe humbjes sëzgjedhjeve dhe humbjes sëzgjedhjeve dhe humbjes sëzgjedhjeve dhe humbjes së
thellë, debati rreth zhvilli-thellë, debati rreth zhvilli-thellë, debati rreth zhvilli-thellë, debati rreth zhvilli-thellë, debati rreth zhvilli-
meve të brendshme në PDmeve të brendshme në PDmeve të brendshme në PDmeve të brendshme në PDmeve të brendshme në PD
tërhoqi në vtërhoqi në vtërhoqi në vtërhoqi në vtërhoqi në vorborborborborbullën e vullën e vullën e vullën e vullën e vetetetetet
gjithë vëmendjen dhe en-gjithë vëmendjen dhe en-gjithë vëmendjen dhe en-gjithë vëmendjen dhe en-gjithë vëmendjen dhe en-
ergjitë e zëraergjitë e zëraergjitë e zëraergjitë e zëraergjitë e zëravvvvve opoe opoe opoe opoe opozitarëzitarëzitarëzitarëzitarë
dhe vetë institucionitdhe vetë institucionitdhe vetë institucionitdhe vetë institucionitdhe vetë institucionit
opozitë. Si i shikoni kri-opozitë. Si i shikoni kri-opozitë. Si i shikoni kri-opozitë. Si i shikoni kri-opozitë. Si i shikoni kri-
tikët e Lulzim Bashës dhetikët e Lulzim Bashës dhetikët e Lulzim Bashës dhetikët e Lulzim Bashës dhetikët e Lulzim Bashës dhe
a kanë të dra kanë të dra kanë të dra kanë të dra kanë të drejtë të kërejtë të kërejtë të kërejtë të kërejtë të kërkkkkkojnëojnëojnëojnëojnë
zgjedhje të brendshme kurzgjedhje të brendshme kurzgjedhje të brendshme kurzgjedhje të brendshme kurzgjedhje të brendshme kur
PD tashmë e ka rizgjedhurPD tashmë e ka rizgjedhurPD tashmë e ka rizgjedhurPD tashmë e ka rizgjedhurPD tashmë e ka rizgjedhur
kreun e saj?kreun e saj?kreun e saj?kreun e saj?kreun e saj?

Propozimi
"Librat për arsimin e
detyrueshëm duhet të
jepen falas dhe të
shpërndahen nga vetë
shkollat. Kjo do të ishte
një ndihmë e madhe për
familjet shqiptare dhe
shkollimin e fëmijëve të
tyre", shprehet z.Basha.

Kreu i PD kritika qeverisë: Sistem abuziv, librat duhet të jepen falas

Basha: Investime, jo fasada luksesh për qeveritarët
Berisha: Turp, nxënësit përballen me radhë të gjata

Ka një lloj prirje dhe nx-
itje për ta mbajtur vëmend-
jen e opinionit publik dhe
medias në "debatet" e
brendshme të PD-së dhe kjo
mesa duket i shkon për shtat
maxhorancës. Zgjedhjet në
PD u zhvilluan krejtësisht në
përputhje me statutin, në ko-
hën, me rregullat dhe proce-
durat e parashikuara në të.
Kush pati dëshirë dhe vull-
net kandidoi dhe në garë vo-
tuan masivisht antarësia e
PD-së, e cila i dhe mbështetje
të plotë z.Lulzim Basha si
kryetar të PD-së për katër
vitet e ardhshme.

Sa po e dëmtojnë PD-nëSa po e dëmtojnë PD-nëSa po e dëmtojnë PD-nëSa po e dëmtojnë PD-nëSa po e dëmtojnë PD-në
kundërshtitë brenda sajkundërshtitë brenda sajkundërshtitë brenda sajkundërshtitë brenda sajkundërshtitë brenda saj
dhe a rrezikon ajo copëz-dhe a rrezikon ajo copëz-dhe a rrezikon ajo copëz-dhe a rrezikon ajo copëz-dhe a rrezikon ajo copëz-
imin?imin?imin?imin?imin?

Jo vetëm PD-ja, por çdo
parti politike nuk dëmtohet
nga debati i brendshëm, por
dëmtohet kur nuk ka debat.
Në asnjë rast nuk kemi nxi-
tur dhe nuk do të nxisim kur-
rë ndarjen me këdo, kushdo
qoftë ai ose ajo, por përkun-
drazi bëjmë thirrje për bash-
kim në interes të PD-së dhe
qytetarë ve shqiptarë.

Si mund ta tejkalojë këtëSi mund ta tejkalojë këtëSi mund ta tejkalojë këtëSi mund ta tejkalojë këtëSi mund ta tejkalojë këtë
situatë të brendshme PD-jasituatë të brendshme PD-jasituatë të brendshme PD-jasituatë të brendshme PD-jasituatë të brendshme PD-ja
dhe si mund të ringrihet ajodhe si mund të ringrihet ajodhe si mund të ringrihet ajodhe si mund të ringrihet ajodhe si mund të ringrihet ajo
si një forcë politike që du-si një forcë politike që du-si një forcë politike që du-si një forcë politike që du-si një forcë politike që du-
het të shkojë drejt push-het të shkojë drejt push-het të shkojë drejt push-het të shkojë drejt push-het të shkojë drejt push-
tetit?tetit?tetit?tetit?tetit?

PD-ja dhe aleatët e saj
janë të vetmit opozitarë të
spektrit politik sot. Ne do
forcohemi më tej duke e lua-
jtur fort këtë rol ndaj qever-
isë së Edi Ramës, e cila ësh-
të më e keqja që ka pasur
ndonjë herë vendi, por dhe
ndaj atyre që i bëjnë fresk
atij dhe qeverisjes se tij.

Si e konsideroni grupinSi e konsideroni grupinSi e konsideroni grupinSi e konsideroni grupinSi e konsideroni grupin
e ri pare ri pare ri pare ri pare ri parlamentarlamentarlamentarlamentarlamentar, i cili 80, i cili 80, i cili 80, i cili 80, i cili 80
për qind përbëhet nga tëpër qind përbëhet nga tëpër qind përbëhet nga tëpër qind përbëhet nga tëpër qind përbëhet nga të
rinjtë ndërrinjtë ndërrinjtë ndërrinjtë ndërrinjtë ndërkkkkkohë që këtëohë që këtëohë që këtëohë që këtëohë që këtë
herë Edi Rama ka përballëherë Edi Rama ka përballëherë Edi Rama ka përballëherë Edi Rama ka përballëherë Edi Rama ka përballë
në sallën e Knë sallën e Knë sallën e Knë sallën e Knë sallën e Kuvuvuvuvuvendit ish-endit ish-endit ish-endit ish-endit ish-
liderin historik të PD-sëliderin historik të PD-sëliderin historik të PD-sëliderin historik të PD-sëliderin historik të PD-së
Sali Berisha dhe kreun ak-Sali Berisha dhe kreun ak-Sali Berisha dhe kreun ak-Sali Berisha dhe kreun ak-Sali Berisha dhe kreun ak-
tual Lulzim Basha?tual Lulzim Basha?tual Lulzim Basha?tual Lulzim Basha?tual Lulzim Basha?

Nuk e di se sa % janë të
rinj, por grupi ynë parlamen-
tar është rinovuar gjatë të
gjitha zgjedhjeve parlamen-
tare që ka pasur vendi. Gru-
pi parlamentar që do fillojë
punë në shtator dhe ku ësh-
të gërshetuar eksperienca
me energjinë e me të rinjve
do jetë nga më të mirët dhe
më dinjitozët që ka pasur PD-
ja. Edi Rama dhe qeverisja e
tij duhet të dinë se do të kenë
një opozitë tejet të ashpër, por
edhe efikase veçanërisht në
drejtim të garantimit të
zgjedhjeve të lira dhe të nder-
shme, për të cilat u an-
gazhuam në "çadrën e lirisë"
në muajin shkurt dhe që do

ia japim vendit patjetër.
Deri në çfarë mase duhetDeri në çfarë mase duhetDeri në çfarë mase duhetDeri në çfarë mase duhetDeri në çfarë mase duhet

të bëhen ndryshime nëtë bëhen ndryshime nëtë bëhen ndryshime nëtë bëhen ndryshime nëtë bëhen ndryshime në
kryesinë e  grupit  par-kryesinë e  grupit  par-kryesinë e  grupit  par-kryesinë e  grupit  par-kryesinë e  grupit  par-
lamentar dhe komisionevelamentar dhe komisionevelamentar dhe komisionevelamentar dhe komisionevelamentar dhe komisioneve
parparparparparlamentarlamentarlamentarlamentarlamentare?e?e?e?e?

Ndryshimet në kryesinë e
grupit parlamentar dhe
drejtimin e komisioneve par-
lamentare janë derivate të
përbërjes së grupit dhe sfida-
ve që PD-ja ka përpara. Ato
do të bëhen me synimin që
PD-ja të jetë sa më e përgati-
tur në misionin e saj opozi-
tar dhe rikthimin në qever-
isjen e vendit. Në shtator
kur të fillojë sezoni i ri par-
lamentar do të njiheni me to.

RRRRRefefefefeforororororma zgjedhorma zgjedhorma zgjedhorma zgjedhorma zgjedhore dhee dhee dhee dhee dhe
ajo kushtetutese pritet tëajo kushtetutese pritet tëajo kushtetutese pritet tëajo kushtetutese pritet tëajo kushtetutese pritet të
zërë një pjesë të rëndë-zërë një pjesë të rëndë-zërë një pjesë të rëndë-zërë një pjesë të rëndë-zërë një pjesë të rëndë-
sishme në aksioni e ri poli-sishme në aksioni e ri poli-sishme në aksioni e ri poli-sishme në aksioni e ri poli-sishme në aksioni e ri poli-
tik të së djathtës. Çfarëtik të së djathtës. Çfarëtik të së djathtës. Çfarëtik të së djathtës. Çfarëtik të së djathtës. Çfarë
kërkërkërkërkërkkkkkon PD-ja përon PD-ja përon PD-ja përon PD-ja përon PD-ja përmes këty-mes këty-mes këty-mes këty-mes këty-
rrrrre de de de de dy ry ry ry ry refefefefefororororormamamamamavvvvve?e?e?e?e?

Unë mendoj se garantimi
i zgjedhjeve të lira dhe të
ndershme është prioriteti i

ANALIZA

"Sigurisht që do të bëjmë analizë
edhe për çka nuk shkoi në

funksionimin tonë të brendshëm nga
qendra në bazë. Analiza do synojë

evidentimin e mangësive dhe gjetjen
e zgjidhjeve për kapërcimin e tyre

dhe jo cenimin e ndokujt,
pavarësisht ndryshimeve që mund të

vijnë rrjedhojë e këtij procesi", tha
në nënkryetari i PD-së.

“
prioriteteve për PD-në dhe
koha dhe energjia duhen
dedikuar tërësisht për të.
Reforma kushtetuese dhe
reforma të tjera duhen parë
të lidhura me faktin se sa
kontribuojnë në garantimin
e zgjedhjeve të lira. Zgjedh-
jet janë prioriteti numër një
i çdo opozite dhe reformat e
tjera duhet ti kondicionojmë
me garantimin e lirisë dhe
ndershmërisë së votimit. Pa
zgjedhje të lira nuk ka
demokraci dhe zhvillim dhe
çdo reforme mbetet fasadë.

Z.Basha ka paralajmëru-Z.Basha ka paralajmëru-Z.Basha ka paralajmëru-Z.Basha ka paralajmëru-Z.Basha ka paralajmëru-
ar se rar se rar se rar se rar se refefefefeforororororma terma terma terma terma territoriale doritoriale doritoriale doritoriale doritoriale do
të jetë një çështje kyçe përtë jetë një çështje kyçe përtë jetë një çështje kyçe përtë jetë një çështje kyçe përtë jetë një çështje kyçe për
PPPPPararararartinë Demokratinë Demokratinë Demokratinë Demokratinë Demokratiktiktiktiktikeeeee. Si do. Si do. Si do. Si do. Si do
të skicohet nga ana e PD-sëtë skicohet nga ana e PD-sëtë skicohet nga ana e PD-sëtë skicohet nga ana e PD-sëtë skicohet nga ana e PD-së
ndarja e re territorial? Dondarja e re territorial? Dondarja e re territorial? Dondarja e re territorial? Dondarja e re territorial? Do
kërkërkërkërkërkkkkkoni më shumë se 61oni më shumë se 61oni më shumë se 61oni më shumë se 61oni më shumë se 61
bashki që janë aktualisht?bashki që janë aktualisht?bashki që janë aktualisht?bashki që janë aktualisht?bashki që janë aktualisht?

Reforma territoriale e
kryer nga maxhoranca në
mënyrë të njëanshme dhe
me forcën e kartonëve pati
si objektiv të parë dhe të
vetëm ndarjen territoriale
për përfitime zgjedhore. Sot
këtë e kupton çdokush. Kjo
e ashtuquajtur reformë du-
het ribërë për të eliminuar
defektin e më sipërm, por
edhe për të përmirësuar
shërbimet ndaj qytetarëve,
të cilat në vend që të
përmirësoheshin, sikurse u
pretendua, janë përkeqësuar
dhe pushteti vendor është
shkëputur dhe larguar nga
qytetarë t. Nuk duhet të
nisemi nga numri i njësive
për të hartuar kufijtë e
ndarjes. Nëse nisemi nga dy
parametrat që përmenda më
sipër numri i njësive del si
derivat i tyre.

"Jo vetëm PD-ja,
por çdo parti
politike nuk

dëmtohet nga
debati i

brendshëm,
por dëmtohet kur
nuk ka debat. Në

asnjë rast nuk kemi
nxitur dhe nuk do të

nxisim kurrë
ndarjen me këdo,

kushdo qoftë ai ose
ajo, por përkundrazi

bëjmë thirrje për
bashkim në interes

të PD-së dhe
qytetarëve
shqiptarë",

shprehet z.Spaho.

KRITIKËT
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Sherri për punën, secili pretendonte se e kryente më mirë

Nis hetimi disiplinor për dy punonjës policie
në Fier, u konfliktuan me njëri-tjetrin

"Summer 2017"/ Hetim për falsifikimin e numrit të shasisë. Një vit më parë u kapën 19 makina

Bllokohen 12 mjete luksoze dhe 5
motoçikleta, dyshohen të trafikuara
Policia nis procedimin penal për 17 persona

Xhemal Dule vrau në '98-ën një person në Vlorë

Kapet në Greqi, shqiptari i dënuar me
burgim të përjetshëm në vendin tonë

Ngjarja, 4 vite më parë, për prerjen e pishave

Ekstradohet nga Gjermania,
i dënuari përjetë për vrasje në Durrës

GREQI GREQI GREQI GREQI GREQI - Policia greke
ka arrestuar një shtetas
shqiptar i cili është dënu-
ar me burgim të përjet-
shëm për një vrasje të
kryer në qytetin e
Vlorës.  Si  rezultat i
bashkëpunimit të Inter-
pol Tiranës me Interpol
Athinën u bë i mundur
arrestimi i shqiptarit
Xhemal Dule, 59 vjeç,
banues në Vlorë. Sipas
policisë, ky person është shpallur në
kërkim ndërkombëtar, pasi Gjykata e
Rrethit Gjyqësor Vlorë, me vendim pe-
nal nr. 62, datë 18.04.2000, e ka dënuar

këtë shtetas me burgim
të përjetshëm, për veprat
penale "Vrasje me para-
mendim, e kryer në bash-
këpunim" dhe "Mbajtje pa
leje e armëve luftarake".
Konkretisht,  më datë
11.01.1998,  rreth orës
19:00, në lagjen "Partiza-
ni", Vlorë, pas një konf-
likti për motive të dobë-
ta, shtetasi Xhemal Dule,
në bashkëpunim me dja-

lin e tij F. Dule kanë vrarë me armë
zjarri automatik shtetasin E.B. Ar-
restimi i tij në Athinë u bë me qëllim
ekstradimin drejt vendit tonë.

RINAS RINAS RINAS RINAS RINAS - Një 29-vjeçar
shqiptar është ekstraduar
nga Gjermania drejt vendit
tonë, pasi është i dënuar
me burgim të përjetshëm.
Bëhet fjalë për shtetasin
Bledar Bushaj, banues në
Draç, i dënuar për vrasjen
e një personi dhe plagosjen
e dy të tjerëve. Sipas poli-
cisë, ky person ishte shpal-
lur në kërkim ndërko-
mbëtar, pasi Gjykata e Rre-
thit Gjyqësor Durrës e ka dënuar me
burgim të përjetshëm, për kryerjen e ve-
prave penale "Vrasje në rrethana të tjera
cilësuese, mbetur në tentativë" dhe

"Mbajtje pa leje e armëve
luftarake dhe e municion-
it". Më 11 tetor 2013, rreth
orës 09:20, në Ishëm të
Durrësit 29-vjeçari qëlloi
me armë zjarri në drejtim
të shtetasve A.B., F.B. dhe
V.B., të cilët kanë qenë
duke prerë dru për të pas-
truar vendin ku do të
ndërtohej një rrugë. Për
pasojë mbeti i vrarë sh-
tetasi A.B., dhe u pla-

gosën dy shtetasit F.B. dhe V.B. (nënë e
bir). Ngjarja ka ndodhur pas një sherri
për motive të dobëta, ku njëra palë ka
kundërshtuar prerjen e pishave.

Xhensila Kodra

Një operacion i nisur
nga Policia e Tiranës
për mjetet që dysho-

het se mund të jenë të
trafikuara nga vendet e BE-
së ka çuar në bllokimin e 12
makinave luksoze dhe 5 mo-
tomjeteve. Po ashtu, në
kuadër të këtij operacioni,
policia ka proceduar penal-
isht edhe 17 shtetas, ndër-
sa kanë nisur hetimet për të
zbardhur prejardhjen e kë-
tyre automjeteve. "Në
kuadër të prioriteteve të
Drejtorisë Vendore të Poli-
cisë së Tiranës, për paran-
dalimin, evidentimin dhe
goditjen e paligjshmërisë,
një tjetër operacion është
organizuar dhe zhvilluar
për bllokimin e automjeteve
motorike të trafikuara në
Republikën e Shqipërisë
nga vendet e BE-së. Special-
istët e Seksionit për
Trafiqet e Paligjshme, në
Drejtorinë Vendore të Poli-
cisë Tiranë, kanë finalizuar
operacionin 'Summer
2017'", thuhet në njoftimin
zyrtar të policisë së kryeqy-
tetit. Mësohet se gjatë oper-
acionit janë sekuestruar në
cilësinë e provës materiale
12 automjete luksoze dhe 5
motomjete të dyshuara të
trafikuara dhe të falsifikuar

numrin e shasisë. Konkre-
tisht, mjetet e bllokuara nga
ana e policisë janë të
markave të ndryshme, si:

Mercedes-Benz E Class',
'Mercedes-Benz ML', 'Audi
A8', 'BMW X5', 'BMW X6',
'Range Rover Sport', 'Toyota
Avensis' etj. Kurse, llojet e
motomjeteve të sekuestru-

ara janë të markave 'Yamaha
T-Max', 'Suzuki GSXR 750'
dhe 'Aprilia Scarabeo'. Sipas
policisë, këto mjete dysho-
het të jenë trafikuar nga ven-
det e BE-së në Republikën e
Shqipërisë. Burime pranë
policisë sqaruan se vlera e
këtyre mjeteve shkon deri
në 400 mijë euro. Ndërkaq,

materialet procedurale në
ngarkim të 17 shtetasve për
të cilët kanë nisur hetimet i
kaluan Prokurorisë pranë
Gjykatës së Shkallës së Parë
Tiranë, të cilët akuzohen për
veprën penale "Trafikim i
mjeteve motorike".
OPERACIONI NË 2016

Një operacion i policisë po

për mjetet luksoze që dysho-
heshin të vjedhura jashtë
vendit dhe i bërë në muajin
prill të vitit të shkuar, çoi në
arrestimin e 11 personave,
ndërsa u sekuestruan 19
makina luksoze. Operacioni
në 2016-ën mbante emrin
"Lux", ku në operacion
morën pjesë edhe policia e
Shkodrës, e Sarandës dhe ajo
e Laçit. Në atë kohë, në pran-
gat e policisë u vunë 11 per-
sona, shtetas shqiptarë, të
dyshuar si organizatorë dhe
bashkëpunues në këtë trafik
ndërkombëtar të mjeteve të
vjedhura. Mjetet ishin të
vjedhura në vendet e rajonit
e më gjerë, si Mal i Zi, Bosn-
jë, Kroaci, Itali e Francë, dhe
kanë hyrë në Shqipëri me
numra shasie të ndryshua-
ra, nëpërmjet Pikës së Kal-
imit Kufitar të Hanit të
Hotit. Më pas automjetet,
pasi bënin zhdoganimin, ar-
rinin të pajiseshin me targa
të rregullta.

MJETET E
BLLOKUARA

 'Mercedes-Benz
E Class'

 'Mercedes-Benz
S Class'

 'Mercedes Benz ML'
 'Audi A8'
 'BMW X5'
 'BMW X6'
 'BMW X6'
 'BMW X6'
 'Range Rover Sport'
 'Range Rover Sport'
 'Range Rover

Evoque'
 'Toyota Avensis'
 'Yamaha T-Max'
 'Yamaha T-Max'
 'Suzuki GSXR 750'
 'Aprilia Scarabeo'
 'Aprilia Scarabeo'

Automjetet e
sekuestruara

Xhemal Dule

FIER -FIER -FIER -FIER -FIER - Dy efektivë të pol-
icisë së Fierit janë konflik-
tuar me njëri-tjetrin, ku sh-
kak i debatit të tyre mësohet
të ketë qenë menaxhimi i
punës që ata kryejnë.
Burime të besuara pranë
uniformave blu bënë dje me

dije për "Gazeta Shqiptare"
se sherri mes tyre ka
ndodhur pasditen e së
hënës. Po sipas tyre, debati
ka degraduar deri në për-
dorimin e një fjalori joetik
të përdorur nga ana e dy
oficerëve, për të cilët ka ni-

sur edhe një hetim disipli-
nor. Mësohet se dy punon-
jësit e policisë janë efektivë
të vjetër në detyrë dhe se
secili prej tyre pretendonte
se detyrën që u ishte caktu-
ar, njëri dinte ta kryente më
mirë se tjetri. "Debati mes

tyre ka qenë për çështje
pune. Ka qenë një konflikt
për të bërë sa më mirë
shërbimin dhe menax-
himin e punës që u ishte
caktuar për të kryer. Janë
punonjës policie me vite
eksperiencë. Ndaj të dyve
tashmë ka nisur një hetim
disiplinor", thanë dje bu-
rimet e policisë për "GSH".
Ndërkaq, sipas të njëjtave
burime u pohua se konflik-
ti ka ndodhur brenda am-
bienteve të policisë së këtij
qyteti, ndërsa rasti në fjalë
është vënë nën hetim.
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Zbulohen dy dërguesit dhe pritësit në Angli. Media britanike: Dyshohen për sulm terrorist

Saimir Çullhaj: Ndihmova mikun
tim, nuk e dija çfarë kishin pakot

Trafiku i armëve, gjykata lë në qeli të riun

Dhunon 2 karabinierët gjatë operacionit të arrestimit

Kapet në flagrancë 36-vjeçari shqiptar,
gjatë tentativës për grabitje

ITITITITITALI ALI ALI ALI ALI - Një i ri shqiptar
u kap në flagrancë duke
vjedhur një apartament
në Itali, në bashkëpunim
me një person tjetër. Ng-
jarja ka ndodhur në Romë,
ku një 36-vjeçar shqiptar
ka rënë në prangat e poli-
cisë italiane, i akuzuar për
grabitje. Banorët e zonës,
për shkak të zhurmës së
shkaktuar në aparta-
ment, kanë lajmëruar po-
licinë. Shqiptari, i kapur
në befasi nga ardhja e
karabinierëve, ka reaguar
me dhunë ndaj tyre. Me-
diat italiane raportojnë se
ky nuk është i vetmi rast
që 36-vjeçari grabiste në
atë zonë. Shqiptari në
bashkëpunim me një per-
son tjetër, identiteti i të
cilit nuk është bërë pub-
lik nga forcat policore ital-
iane, kanë shkelmuar
derën kryesore të aparta-
mentit që grabitën, zhur-
ma e së cilës ka zgjuar

banorët, të cilët kanë njof-
tuar policinë. Policia ka
konstatuar edhe një mak-
inë që është përdorur nga
grabitësit, e cila rezultoi e
vjedhur. Ajo është përdorur
për të arritur në destina-
cion dhe çelësat e saj janë
gjetur në xhepin e të arres-
tuarit. Gjatë operacionit të

arrestimit, nga dhuna e
ushtruar prej 32-vjeçarit,
dy karabinierë kanë mbe-
tur të lënduar. Mediat ital-
iane shkruajnë se njëri
prej karabinierëve ka
ndrydhje të dorës së djath-
të, ndërsa tjetri dyshohet
se ka pësuar thyerje në
shtyllën kurrizore.

Bie pa ndjenja kur futet në det

Shkon për pushime në një plazh
të Italisë, vdes 61-vjeçari shqiptar

ITITITITITALI ALI ALI ALI ALI - Një 61-vjeçar shqiptar ka gjetur vdekjen mes-
ditën e së dielës në një plazh të Italisë për shkak të prob-
lemeve me zemrën. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 12:00,
në plazhin Bibione. Media italiane "Venezia Today" shk-
ruan se bëhet fjalë për Lirim Biçakun, i cili jetonte prej
vitesh në Sacile, provincë e Pordenone-s. Ai është rrë-
zuar pa ndjenja teksa po futej në det bashkë me gruan.
"Menjëherë sapo pa të shoqin të binte pa ndjenja, grua-
ja kërkoi ndihmë", shkruajnë mediat italiane. Mjekët dhe
urgjenca ndërhynë menjëherë dhe mësohet se 61-
vjeçarit iu dha në vend ndihma e parë, madje edhe me
defibrilator. Por duket se gjithçka ka qenë e kotë, dhe
mjeku është dorëzuar kur 61-vjeçari nuk po jepte më
asnjë shenje jete. Sipas mediave italiane, dita e pushim-
it të dy bashkëshortëve është kthyer në tragjedi. Nga
hetimet e para thuhet se viktima vuante nga problemet
e zemrës, dhe kjo besohet të jetë arsyeja pse humbi jetën.

Ina Allkanjari

Gjykata e Krimeve të
Rënda vendosi dje,
masën e arrestit me

burg për Saimir Çullhajn,
ndonëse arrestimi i tij u
konsiderua i paligjshëm
pasi nuk ishte në kushtet e
flagrancës. Por, për shkak
të përfshirjes në dorëzimin
e tri pakove, brenda të
cilave kishte armë luftar-
ake, 32-vjeçari do të mbetet
në qeli deri në përfundim
të hetimeve. I  dyshuari
akuzohet për veprën penale
"Trafik ndërkombëtar
armësh, i mbetur në tenta-
tivë", rast ky i cili u zbulua
në kohë në aeroportin e Ri-
nasit. Ndërkohë, teksa i riu
doli dje para gjykatës, mo-
hoi të ketë lidhje me këtë
akuzë. Në seancën gjyqë-
sore të zhvilluar me dyer të
mbyllura, mësohet se i riu
u ka thënë togave të zeza se
është përfshirë rastësisht
në këtë çështje, pasi pakot
ia kishte dhënë një miku i
tij dhe se nuk e dinte se
çfarë kishte pasur brenda
tyre. "Një miku im, Tani,
më kërkoi që ta shoqëroja
deri në Durrës për të bërë
postimin e pakove, pasi më
tha se nuk ndodhej në
gjendje të mirë shëndetë-
sore. Vendosa ta shoqëroja
për shkak të miqësisë që
kam me të. Nuk e dija se
çfarë kishte brenda tyre", -
mësohet të ketë thënë 32-
vjeçari. Nga ana tjetër, pas
përfundimit të seancës,
avokati mbrojtës i Çullhajt,
Armir Veizi tha se do ta
apelojë vendimin, për sh-
kak se nuk ishte i drejtë.
Por, në sajë të hetimeve të
kryera si dhe nga pamjet e
kamerave të sigurisë, ka re-
zultuar se personi që ndod-
hej me Çullhajn është sh-
tetasi Neritan Faria, i cili
tashmë është shpallur në
kërkim. Burime pranë
grupit hetimor bënë dje me
dije, se mjeti me të cilin ata
shkuan në kompaninë
"DHL" në Durrës është i
Farias. Sipas të njëjtave
burime, mësohet se identi-
fikimi i këtyre dy personave
u bë nga kamerat e sigurisë
të kësaj kompanie, ku nga
pamjet vihet re makina që
parkon aty pranë, targa e së
cilës nxori zbuluar dy të
dyshuarit. Po ashtu, bu-
rimet shtuan më tej,  se
edhe në ambalazhimin e
pakove me armë janë gjetur
shenjat e tyre të gishtave.
Burimet thanë më tej, se si
dërgues të këtyre pakove
ku ndodheshin pjesë të 3
kallashnikovëve, janë
shënuar dy emra. Konkre-
tisht, Vangjel Tota, i cili re-
zulton të jetë një 72-vjeçar
nga Shijaku, si dhe Pajtim
Rexhepi, i cili rezulton të

jetë një shqiptar i Maqedo-
nisë. Destinacioni i këtyre
pakove do të ishte
Mbretëria e Bashkuar dhe
pritës të tyre do të ishin 3
persona të ndryshëm. Sipas
burimeve, në secilën prej
pakove ishte shkruar nga
një emër, që hetuesit dys-
hojnë se mund të jenë fik-
tivë. Në momentin e ar-
restimit, Çullhajt iu gjet në

trup 220 gr lëndë narkotike
e llojit marijuanë "çokol-
latë". Ndërsa, gjatë kontrol-
lit në banesën e Neritan
Farias, policia gjeti një sasi
prej 4.5 kg lëndë narkotike
e ambalazhuar në një thes,
si dhe 32 bimë kanabis sa-
tiva.
MEDIA BRITANIKE

Për këtë ngjarje kanë sh-
kruar edhe mediat britani-

ke. Konkretisht "Daily"
Mail shkruan: "Një komplot
për të futur 3 armë të tipit
'Kallash' në Britani
nëpërmjet një kutie trans-
porti është zbuluar nga au-
toritetet shqiptare. Policia
dyshon se pjesët e armëve
që kishin destinacion të
fundit Londrën do të për-
doreshin për sulm terrorist
ose për krimin e organizuar.

Stafi i  sigurisë i zbuloi
armët brenda në sektorin e
kargos në aeroportin e Ti-
ranës, pak para se ato të
niseshin, të mbështjella me
peshqirë dhe letër celofan
brenda një kutie 'DHL', ku
përveç tyre ndodheshin
edhe rroba. Policia anti-ter-
ror e Shqipërisë ka rritur
vigjilencën pas sulmeve ter-
roriste në Londër dhe Bar-

celonë. Autoritetet sh-
qiptare nuk kanë dhënë
adresën ekzakte se ku do të
shkonin pjesët e armëve,
por kanë thënë se do mbër-
rinin në Angli. Saimir Çull-
haj, 32 vjeç, i cili u arres-
tua si i dyshuari kryesor
për këtë komplot, besohet
se ka marrë urdhër për të
lëvizur armët 3 ditë për-
para se të dërgonte pakon".

Saimir Çullhaj

Pjesët e
çmontuara të

armëve të
sekuestruara

nga policia
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Në Kolonjë rrezikoheshin antenat e transmetimit

Moti i nxehtë, raportohen 6 vatra
zjarri në të gjithë vendin

I riu: Një gruaje i ngeli karta brenda. 46-vjeçari: Paratë do t'i tërhiqja unë

Tentuan të vidhnin bankomatin, dy
bullgarët në kontradiktë me njëri-tjetrin
29-vjeçari nuk firmos procesverbalin e policisë

U kap duke
vjedhur në
një banesë,
prangoset

ELBASAN ELBASAN ELBASAN ELBASAN ELBASAN - Një 35-
vjeçar është arrestuar
nga Policia e Elbasanit,
pasi u kap duke vjedhur.
Bëhet fjalë për shtetasin
Adriatik Cërriku, për të
cilin dyshohet se ka ten-
tuar të futet në banesën
e shtetasit me inicialet
B.D., 44 vjeç. Sipas poli-
cisë, ngjarja ka ndodhur
në lagjen "Skënderbej".
Grupi hetimor, gjatë vep-
rimeve të para hetimore,
gjeti dhe sekuestroi në
cilësinë e provës materi-
ale një kaçavidë me të
cilën dyshohet se i riu
kryente vjedhjet. Materi-
alet i kaluan Prokurorisë
së Rrethit Gjyqësor El-
basan, për veprime të
mëtejshme për veprën
penale "Vjedhje, e mbe-
tur në tentativë".

Policia gjen makinën të braktisur në Peqin

I zënë pritë të riut dhe e plagosin për
t'i grabitur mjetin, në kërkim autorët

LUSHNJË LUSHNJË LUSHNJË LUSHNJË LUSHNJË - Dy persona
të armatosur, ende të paid-
entifikuar nga policia, kanë
plagosur drejtuesin e një
automjeti në rrugën Lush-
një-Ballagat dhe i kanë gra-
bitur atij makinën. Sipas
policisë, ngjarja e rëndë ka

ndodhur mbrëmjen e së
hënës, rreth orës 23:10, në
afërsi të fshatit Garrunjas.
Dy persona të armatosur
kanë hapur zjarr ndaj mjetit
"Volkswagen" me targë AA
580 IH, i cili drejtohej nga
18-vjeçari me inicialet D.S.,

banues në Peqin. Ndërkaq,
në makinë së bashku me të
riun udhëtonin edhe dy
djem të tjerë, konkretisht
shtetasit A.Sh., 18 vjeç dhe
F.P., 20 vjeç, të dy banues në
Peqin. Por për pasojë, i pla-
gosur ka mbetur vetëm

shoferi, i cili ndodhet në
spital nën kujdesin e
mjekëve. Me të marrë
njoftimin, uniformat blu
shkuan menjëherë në ven-
din e ngjarjes, ku nisën
punën për zbardhjen e
plotë të rrethanave si dhe
për identifikimin dhe
vënien në pranga të au-
torëve të krimit. Zyrtar-
isht, policia bëri dje me
dije se nga krehja e zonës
është arritur të gjendet i
braktisur në Peqin mjeti
tip "Volkswagen".

Situata e zjarreve në
vendin tonë vijon të

mbetet problematike, ku
përgjatë 24 orëve të fundit
në të gjithë vendin janë
shënuar 6 vatra zjarri në
disa qarqe të ndryshme.
Në operacionet për shua-
rjen e zjarreve janë an-
gazhuar 40 punonjës zjar-
rfikës, 5 automjete zjar-
rfikëse, 60 forca ushtar-
ake, punonjës të Pyjores e
të bashkive dhe vullne-
tarë, të mbështetur edhe
nga helikopterë. Kështu,
në qarkun e Dibrës, zjarri
i rënë tri ditë më parë në

fshatin Muhurr, Dibër është
shuar. Shërbimi zjarrfikës e
kishte të pamundur ta shua-
nte zjarrin për shkak të ter-
renit të thyer malor. Pas ndë-
rhyrjes me anë të helikop-
terit është bërë i mundur
izolimi dhe shuarja e tij. Në
qarkun e Shkodrës vijon op-
eracioni për shuarjen e
vatrave të zjarrit në fshatin
Karmë të Pukës. Terreni
malor e ka vështirësuar
punën e zjarrfikësve. Në orët
e para të mëngjesit janë rin-
dezur disa vatra të vogla zjar-
ri. Në fshatin Kolonjë, Lush-

një ka rënë zjarr në një
sipërfaqe me shkurre, pisha
dhe ullinj. Në ndihmë të zjar-
rfikësve të Lushnjës kanë
shkuar edhe ata nga Fieri.
Nga flakët rrezikohej Manas-
tiri i Ardenicës si dhe ante-
nat e transmetimit të mon-
tuara në këtë fshat. Pas një
pune të gjatë të zjarrfikësve
dhe të mbështetur nga një
helikopter, zjarri është
shuar. Në qarkun e Gjirokas-
trës, në fshatin Selckë, Dro-
pull ka rënë zjarr në një
sipërfaqe me shkurre dhe
pisha. Banorë të zonës dhe

forca ushtarake kanë shkuar
në vendngjarje dhe kanë
punuar për shuarjen e zjar-
rit. Zjarri ka rrezikuar edhe
banesat e fshatit. Për këtë
është ndërhyrë me anë të
helikopterit, i cili ka shuar
zjarrin. Në qarkun e Lezhës,
zjarri i rënë disa ditë më parë
në sipërfaqen pyjore me sh-
kurre dhe pisha në fshatin
Skuraj, Kurbin vijon të jetë
aktiv. Shërbimi zjarrfikës ka
punuar për të shuar flakët,
por për shkak të erës së fortë
dhe terrenit malor nuk kanë
arritur ta izolojnë. Ditën e

djeshme helikopteri dhe disa
forca ushtarake kanë vazhd-
uar punën për shuarjen e
zjarrit. Në qarkun e Elbasan-
it janë riaktivizuar vatrat e
zjarrit të rëna në Poroçan,

Gramsh. Për shkak të ter-
renit malor, zjarrfikëset
nuk kanë mundur ta shua-
jnë zjarrin. Si pasojë u dogj
një sipërfaqe rreth 15 ha
me pyll ahu dhe pishe.

Arbër Sulo

SARANDËSARANDËSARANDËSARANDËSARANDË

Dy shtetasit bullgarë të
cilët u arrestuan nga
policia mëngjesin e

së dielës, në tentativë për të
hapur me trapan bankoma-
tin e një banke të nivelit të
dytë, nuk kanë pranuar
akuzën e ngritur ndaj tyre.
Të marrë në pyetje veçmas
njëri-tjetrit, burime pranë
uniformave blu bënë me
dije se të dyshuarit kanë
dhënë dëshmi kontradik-
tore. Në këtë mënyrë, ata
kanë rënduar pozitën e tyre,
duke përforcuar edhe më
shumë provat që Policia e
Sarandës ka mbledhur në
vendin e ngjarjes. Sipas të
njëjtave burime u bë me dije
se shtetasi i arrestuar Ale-
ksandros Doan, 46 vjeç, lin-
dur në Turqi dhe banues në
Sofje, Bullgari, ka pohuar
para grupit hetimor se kish-
te shkuar në bankomat për
të tërhequr para, por se ish-
te larguar kur kishte vënë re
se ai nuk funksiononte.
"Kam shkuar te bankomati
vetëm për të tërhequr lekë,
por bankomati nuk ka funk-
sionuar dhe në atë moment
unë jam larguar bashkë me

shokun tim derisa na ka
kapur policia", - ka thënë ai
në polici. Ndërsa i dyshuari
tjetër, i identifikuar nga poli-
cia si shtetasi Mihaill Karax-
hanov, 29 vjeç, lindur dhe
banues në Varna, Bullgari,
ka deklaruar se kishte sh-
kuar te bankomati për t'i
dhënë ndihmën një shteta-
seje, së cilës i kishte mbetur
karta brenda, teksa ajo kish-
te qenë duke tërhequr
paratë. "Kam shkuar te
bankomati vetëm për të ndi-
hmuar një shtetase që i kish-
te ngelur një kartë në banko-
mati, dhe unë kam futur në
bankomat një pajisje meta-
like për të nxjerrë kartën,
por bankomati nuk ka funk-
sionuar dhe jam larguar
bashkë me shokun tim de-
risa na ka kapur policia", -
mësohet të ketë thënë ai
para uniformave blu.
Ndërkaq, burime pranë poli-
cisë sqaruan se, ndryshe nga

Aleksandros Doan, 29-
vjeçari Karaxhanov nuk ka
pranuar ta firmosë proces-
verbalin e policisë. Ditën e
sotme pritet që dy të dys-
huarit të dalin para gjykatës
për t'u njohur me masën e
sigurisë që do të caktohet
ndaj tyre. Ndaj të dyshuarve
është ngritur akuza "Vjedhje

e bankave dhe arkave të kur-
simit, e mbetur në tentativë".
Ngjarja për të cilën akuzo-
hen ndodhi në lagjen nr.4 të
qytetit të Sarandës, pranë
portit. Bankomati i një
banke të nivelit të dytë ish-
te i vendosur në mjediset e
një biznesi për shkak të fluk-
sit të turistëve që ka kjo

DEKLARATA
"Kam shkuar te
bankomati vetëm për
të ndihmuar një
shtetase që i kishte
ngelur një kartë në
bankomat, dhe unë
kam futur në
bankomat një pajisje
metalike për të nxjerrë
kartën, por bankomati
nuk ka funksionuar
dhe jam larguar
bashkë me shokun tim
derisa na ka kapur
policia", ka deklaruar
29-vjeçari Mihaill
Karaxhanov, i arre-
stuar nga policia.

rrugë. Pas vënies në pranga
të dy personave të lartpër-
mendur, policia u gjeti dhe
u sekuestroi një trapan, si
dhe disa vegla të tjera që do
t'i përdornin për të kryer
vjedhjen e bankomatit.

Foto ilustruese

Foto ilustruese

Policia e Lushnjës
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FAKULTETI HISTORI-FILOLOGJI
"HISTORI" / FAZA I

Nr ID MATURANTI Pikët
1 171113300110 986.8
2 171706600145 978.2
3 172921500068 974.4
4 171939400431 967.2
5 171011600134 959.2
6 171706500189 958.6
7 170912400057 957.6
8 171746600045 956.6
9 173123900039 955
10 172133600064 953.6
11 170101300011 951.2
12 171705700008 949.8
13 171935800001 949.8
14 172257500003 948.8
15 173343500097 942.2
16 173124300022 939.8
17 173440900032 938.2
18 171705000032 936.4
19 173625000468 933.4
20 173624900014 933.4
21 171939400240 931.8
22 171706600141 931.8
23 171215100005 931.8
24 171011700064 927.6
25 171746700008 927.6
26 173440600003 927.4
27 171751000031 927
28 171706100010 925.8
29 173341700028 925.8
30 173724500035 924.4
31 171247200008 921.8
32 171146900002 921.2
33 171011600171 920.6
34 171215600071 920.2
35 171011900026 919.8
36 171939700466 919.6
37 171705700051 919.4
38 171114200065 919.4
39 173724500110 919.2
40 170100100019 915.2
41 171948800007 914.8
42 171939100067 914
43 173123700214 910.2
44 171215200007 908.4
45 171705400016 907.8
46 173124200004 906.6
47 173625000245 906
48 171705700003 905.6
49 172953200015 905
50 170403200056 903.6
51 170912300033 903.6
52 171936200015 902.8
53 172921500076 902.2
54 171936000048 901.8
55 170100200213 901.4
56 171953700013 901.4
57 173343500060 901

58 173555800007 900
59 172232600161 900
60 172034800044 899.8
61 171011700184 899.2
62 172526400046 899
63 171937900375 898.8
64 173440600020 898.6
65 171112900006 898.6
66 171938000006 898.6
67 172326900217 898.2
68 171751000015 897.4
69 171757400019 896.2
70 171112700012 896.2
71 172922800095 896
72 173625300023 895.8
73 170708600235 895.6
74 171250100002 895.4
75 171938000073 895.4
76 171807200161 895
77 172134200453 894
78 171757400003 893
79 173724500108 892.4
80 171216600023 891.4
81 171112900033 890.6
82 171807300004 890.6
83 170708800045 889.8
84 171346200013 888
85 172034600001 888
86 171113000061 887.2
87 172134200179 887.2
88 171113400006 886.8
89 171011700063 886.4
90 173541200010 886.4
91 172158800016 885.6
92 170100200262 885.2
93 172232900033 884.4
94 170709500063 884.2
95 171938800015 884.2
96 172445300002 884
97 173342000008 883.8
98 173123700221 883.6
99 172526300052 883.4
100 171939700228 882.8
101 172034100041 881.4
102 171936900100 881.2
103 170403700092 880.6
104 171807200212 880.6
105 172134200233 880.4
106 170100200129 879.8
107 172060300034 879.8
108 172034600020 879.4
109 171937900413 879.2
110 171012000010 879
111 173342100001 878.6
112 172232600207 878.4
113 171939900135 878.4
114 171619000107 878
115 171706500215 877.8
116 170302600037 877
117 171939300011 876.8

118 171939100282 876.6
119 173825700033 876.6
120 172526300191 876.4
121 171937900166 875.8
122 171939000016 875.6
123 171705800008 875.4
124 171938000058 875.4
125 173341300138 875.4
126 171011700132 875.2
127 173123300001 875.2
128 171112600007 874.6
129 170201900140 874.4
130 173123900018 874.2
131 171216700024 874
132 172133900145 873.8
133 172922400031 873.8
134 172033800032 873.2
135 172151300022 872.4
136 171939900219 872.4
137 173624900012 872.2
138 172428300062 872
139 172922400070 871.4
140 171215900041 871
141 171519400026 870.4
142 172133900223 870
143 172921800089 870
144 170602700022 869.6
145 171936000015 869.4
146 171011700116 869.2
147 173625500006 868.8
148 172133600036 868.6
149 171114000069 868.2
150 171937900114 868.2
151 170602700018 867.6
152 172134200260 867.2
153 171939100089 867
154 172922800045 867
155 173440900204 866.8
156 171519700018 866.6
157 171158200009 866.4
158 172158800002 866.2
159 173724500057 866
160 171936000079 865.6
161 171936000109 865.4
162 171705400029 865.4
163 170912300045 865
164 171706400150 864.8
165 173441000026 864.2
166 170302300021 864.2
167 172133900049 864.2
168 171937900045 864.2
169 171114300009 863.4
170 171744300008 863.2
171 171011700206 863.2
172 173625300010 863
173 171757300007 863
174 172134200429 862.8
175 172134200230 862.8
176 172922100068 862.8
177 171317100082 862.8

178 171216000050 862.6
179 171705800025 862.2
180 171749000005 861.8

GJEOGRAFI / FAZA I
Nr ID MATURANTI Pikët
1 171706600145 978.2
2 173342600018 971
3 173123900039 955
4 172034100052 952.2
5 171939400168 947
6 173343500097 942.2
7 173124300022 939.8
8 171011600064 938.2
9 171705000032 936.4
10 173123500027 934.6
11 173624900014 933.4
12 171215100005 931.8
13 173825900006 931
14 171317100105 930.2
15 173342000007 928.2
16 171216800008 926.8
17 173440900070 926.8
18 173724500035 924.4
19 171247200008 921.8
20 171215600071 920.2
21 171011900026 919.8
22 171939700466 919.6
23 173341800001 919.4
24 171751000028 917.4
25 173220300080 914
26 172526500008 913.6
27 171114200069 913.4
28 173123700214 910.2
29 171215200007 908.4
30 173124200004 906.6
31 173724400013 906.2
32 171215900016 905.6
33 172232800024 905.2
34 172953200015 905
35 170100300017 903.8
36 170912300033 903.6
37 171939800033 903.4
38 170302600011 903.4
39 171939700251 901.4
40 170646300014 901.2
41 172428300067 900.6
42 171011300004 900.2
43 170403800008 900
44 172232600161 900
45 171807300172 900
46 171216700023 899.8
47 172034800044 899.8
48 170302300012 899.6
49 171011200018 899.2
50 172526400046 899
51 172526300249 898.4
52 172326900217 898.2
53 171011300003 896.6
54 171939700091 896.6

55 171936300203 896.4
56 170708000183 895.8
57 173625300023 895.8
58 171938000073 895.4
59 173440400043 895.2
60 171807200161 895
61 171939300055 894.8
62 171012000019 894.6
63 172134200453 894
64 171757400003 893
65 171113500045 892.8
66 171346200007 892.8
67 171519400042 892.6
68 171216600023 891.4
69 172134200109 891.2
70 171011400016 891
71 171112900033 890.6
72 171807300004 890.6
73 173123300007 890.6
74 173220300003 889.8
75 172034100015 889.8
76 173440900004 889.4
77 172526300035 889.2
78 171346200013 888
79 171937900318 887.8
80 171619000035 887.4
81 172526500144 887
82 172526300044 886.4
83 172232600098 885.2
84 172445300002 884
85 173123700221 883.6
86 172526300052 883.4
87 170302600007 883
88 171936900100 881.2
89 173624900033 881
90 172034600046 880.8
91 170403700092 880.6
92 171807200212 880.6
93 173724500141 880.2
94 171012000010 879
95 170602700105 879
96 173342100001 878.6
97 171938600012 878.6
98 172327800015 878.4
99 171619000107 878
100 173625000054 876.8
101 170101000010 876.6
102 171939100282 876.6
103 172526300191 876.4
104 171705400009 876
105 171939000016 875.6
106 171938000058 875.4
107 171011700132 875.2
108 173123300001 875.2
109 170709400096 875
110 173123900018 874.2
111 171216700024 874
112 172133900145 873.8
113 172033800053 873.6
114 172232600171 873.6

115 171152900009 873.4
116 171114200138 872.6
117 172151300022 872.4
118 172526300042 872.4
119 173624900012 872.2
120 172428300062 872
121 173220100008 872
122 173625300015 871.2
123 173220300004 871
124 173220200037 870.4
125 173541200051 870.2
126 172133900223 870
127 170602700022 869.6
128 170403700115 869.4
129 172133700011 868.8
130 171215900020 868.2
131 172526300307 868.2
132 172134200260 867.2
133 172923000019 867.2
134 173341300130 866.6
135 171158200009 866.4
136 173624900020 866.4
137 172158800002 866.2
138 173624800029 865.8
139 173440900067 865.8
140 172232700028 865.2
141 171215600074 865
142 170302300021 864.2
143 172133900049 864.2
144 173625300010 863
145 171757300007 863
146 172134200429 862.8
147 171317100082 862.8
148 172233100064 861.6
149 173220200010 861.6
150 172134200114 861.2
151 173124300001 861.2
152 173220300132 860.8
153 171215000079 860.2
154 171113900003 859.8
155 173123900040 859.2
156 171706000078 859
157 173123800238 858.8
158 173124000016 858.4
159 173123300009 858.2
160 172034800008 858
161 171113000029 857.4
162 173825800069 857.2
163 170403700335 857
164 172133600139 856.6
165 172035200033 856.6
166 170504000005 856.6
167 173124100012 856
168 173825900012 856
169 171114800002 855.8
170 171317100120 855.8
171 172232600185 855.6
172 170302600009 855.6
173 171215000200 855.4
174 173724500032 855

175 172232600116 854.6
176 172631700036 854.6
177 172922400094 854.6
178 173624700020 854.4
179 170912300099 853.8
180 173625000203 853.6

GJUHE-LETERSI / FAZA  I
Nr ID MATURANTI Pikët
1 171938800062 995.2
2 171113300022 993.6
3 171939400191 985.6
4 171939400104 984.4
5 172922400086 979.4
6 171011300014 973.8
7 171752700003 966.4
8 171936300182 966.2
9 172922400081 961.4
10 173123300002 961.2
11 173440400038 960.8
12 171112700013 959.4
13 171011600134 959.2
14 171011600174 958.2
15 171939300023 957.2
16 171939400107 956.8
17 170708000194 956.4
18 170810700164 956
19 171937900529 954.2
20 172133900111 952.8
21 171939500210 951.4
22 171705700008 949.8
23 171935800001 949.8
24 171807100030 949
25 171011700005 948.4
26 172526500215 947.2
27 170202100026 946.8
28 171807100027 945.4
29 171936200011 945.2
30 171317300052 945
31 171807200125 944.4
32 173124100013 944
33 171938000079 943.4
34 172232600004 943.2
35 172327800011 942.8
36 171619100007 942.2
37 173343500097 942.2
38 172922800212 940.8
39 171705900085 940.6
40 172526400021 940.2
41 172526400030 940.2
42 171807200139 940
43 172629600026 938.6
44 171759900010 937.8
45 171936000016 937.8
46 171519400047 937.6
47 173124100015 937.2
48 171705400001 936.6
49 171939300128 936.6
50 171705000032 936.4
51 172232900029 935.8

PORTALI "U-ALBANIA"/ Aplikantët mund ta ndjekin renditjen e pikëve në kohë reale

Universitetet shpallin fituesit, sot nis regjistrimi
Dalin rezultatet te shkencat sociale, të natyrës dhe filologjia

Në mesditën e 28 gush
tit ka nisur afishimi
i emrave të fituesve

të raundit të parë në
fakultete. "Gazeta Shqiptare"
publikon sot, listat e fituesve
në Fakultetin e Historisë
dhe të Filologjisë, në atë të
Shkencave Sociale dhe të

Shkencave të Natyrës në
Universitetin e Tiranës.
Gjithashtu, shumë fakultete
të tjera në vend kanë shpal-
lur fituesit, në bazë të afatit
të paracaktuar nga Minis-
tria e Arsimit. Pas publikim-
it të listave për raundin e
parë, sot fillon regjistrimi në
fakultete, ku fituesit kanë
kohë 48 orë, në të kundërt
humbasin të drejtën për të
vazhduar në atë program
studimi. Maturantët mund

të paraqiten pranë sekretar-
ive mësimore për t'u regjis-
truar, e nëse nuk kanë
mundësi vetë personalisht,
veprimet mund t'i kryejë
një person tjetër i pajisur
me prokurë. Ndërsa, të
gjithë maturantët që kanë
ankesa mund të bëjnë
ankimim brenda datës 30
gusht. Ministria e Arsimit
sqaron se, nëse një mat-
urant nuk rezulton fitues në
programin që ka preferencë

të parë, por në një tjetër, du-
het të bëjë regjistrimin, pasi
në datën 12 shtator ka të
drejtë të çregjistrohet dhe
të vazhdojë garën në atë
program që ai dëshiron. Të
gjithë ata që nuk rezultojnë
fitues, duhet të bëjnë
kujdes me verifikimin në
kohë të vijës së kuqe, pasi
mund të lirohen hapësira
pas regjistrimeve. Ministria
e Arsimit dhe Sportit ka pub-
likuar në faqen e saj zyrtare

Udhëzuesin Teknik të Por-
talit të Klasifikimit. Ky
udhëzues do t'u shërbejë të
gjithë kandidatëve të shpal-
lur fitues në IAL-të publike
dhe private, për procesin e
regjistrimit në raundin e
parë dhe të dytë, në për-
puthje me Udhëzimin Nr. 15,
datë 19.05.2017. Portali do të
jetë i aksesueshëm nga dita
e sotme. Procesi i regjistrim-
it për raundin e parë, do të
kryhet në sekretaritë mësi-

Voltiza Duro

more në datat 29 gusht - 11
shtator, dhe për raundin e
dytë në datat 1 tetor - 14
tetor, ku çdo raund do të për-
bëhet nga 7 faza 48-orëshe.
Secili kandidat, si në univer-
sitetet publike edhe në ato
private në Shqipëri mund të
ketë akses në portalin "U-
Albania" duke shkuar në
adresën "ualbania.arsimi.
gov.al", ku mund të ndjekë
udhëzimet për të vijuar më
tej me procedurat.



E martë 29 Gusht 201710 -
52 171114800003 935.6
53 171705200012 935.4
54 170708900105 935
55 171114200015 935
56 171114200040 934.6
57 173123500024 934.2
58 171948900012 933.6
59 173624900014 933.4
60 170100300025 933.2
61 171939800026 933
62 171939800046 933
63 171939700026 932.8
64 171807200247 930.6
65 170201900017 930.4
66 172232600233 929.8
67 172526400053 929.8
68 171937900315 929.4
69 171746600075 928.4
70 171011700064 927.6
71 171746700008 927.6
72 172526500068 927.4
73 171937400029 927.4
74 171751000031 927
75 170708600133 927
76 171807200298 927
77 172526300248 926.8
78 173341700028 925.8
79 170659400001 924.8
80 173724500035 924.4
81 171706000077 923.6
82 170100300047 923
83 171247200008 921.8
84 171936100076 921.6
85 171146900002 921.2
86 173123700055 920.8
87 171807400016 920.4
88 171215600071 920.2
89 171215000015 920
90 171011900026 919.8
91 173724500139 919.6
92 170101400003 919.6
93 171705700051 919.4
94 171114200065 919.4
95 172232800015 919.4
96 173724500110 919.2
97 171936000121 919.2
98 171346200002 919
99 173123700045 918.6
100 170403300119 917.6
101 171807400007 917.4
102 170602900027 917
103 170201900051 916.4
104 172134200002 915.8
105 172133700001 915.2
106 170100100019 915.2
107 173825700023 915.2
108 171935700136 915
109 171938600016 914.8
110 171705000110 914.6
111 171216700058 914.2
112 171114200137 914
113 171705200049 914
114 171939100067 914
115 171807300168 913.4
116 172232800040 913.2
117 171935600021 912.8
118 172232600078 912.4
119 172326900016 911.8
120 173343500059 911.8
121 171114000022 911.2
122 171112600011 911.2
123 170602900003 911
124 173825800065 911
125 170100200111 910.6
126 172134200215 910.4
127 172035000031 910.4
128 171948400028 910
129 171112800023 909.8
130 170912400097 909.8
131 171939100053 909.8
132 173625000187 909
133 170100300046 908.8
134 171951900029 908.6
135 171935800005 908.2
136 170602700100 908
137 170912400033 908
138 171705400016 907.8
139 171936300056 907.8
140 173124200004 906.6
141 172232600069 906.6

142 172629900027 906.6
143 173724500137 906.4
144 173724400013 906.2
145 173625000245 906
146 171215900016 905.6
147 173124000017 905.6
148 173724400009 905.6
149 171113000007 905.4
150 172232600197 905.2
151 170403100005 904.6
152 171519800028 904.6
153 173825700019 904.6
154 171939100091 904.2
155 171751000018 904.2
156 172133700003 904
157 171939800033 903.4
158 172327600042 903.2
159 173124200026 903.2
160 173825800002 903
161 173341300141 903
162 171936200015 902.8
163 171112900031 902.6
164 171114200067 901.8
165 171519400021 901.8
166 170707800076 901.4
167 171936200074 901.2
168 172033800027 901
169 173343500060 901
170 172629900122 900.4
171 171705400019 900.2
172 171706600124 900.2
173 171011300004 900.2
174 170403800008 900
175 171216700023 899.8
176 172034800044 899.8
177 172133600075 899.6
178 170201900052 899.4
179 171011700184 899.2
180 172526400046 899

GAZETARI / FAZA E I
1 171807200276 995.2
2 172526300141 989.2
3 172922400172 988.8
4 173341500012 988.6
5 171938800072 988.4
6 171936900008 987.2
7 171935700173 985.2
8 171146900021 983.6
9 172232600099 982.4
10 171938000092 981.4
11 171939400030 979.8
12 171706500054 979.6
13 172922400086 979.4
14 171937900296 976.6
15 171939700482 974.6
16 171807300041 972.8
17 173020800019 972.6
18 173343500036 970.8
19 171936200168 970
20 173624700015 969.8
21 170302400008 969.2
22 171940000146 968.8
23 171939400431 967.2
24 172035200027 966.6
25 171215500009 966.6
26 171939400064 966.6
27 171939800028 966.2
28 171939500237 966
29 173145200007 964.8
30 171938000021 964.6
31 171939900070 963.8
32 172922400081 961.4
33 173123300002 961.2
34 173440400038 960.8
35 173343000023 960.6
36 171935900046 960.2
37 171706600038 960.2
38 172921500053 959.4
39 171011600134 959.2
40 171706500189 958.6
41 173341300139 957.4
42 171216800015 957.2
43 173341300013 956.8
44 172233100054 956.8
45 171939400107 956.8
46 171751000002 956.4
47 171417600103 956.4
48 170810700164 956
49 170100200082 955.6

50 170709100031 954.4
51 171937900529 954.2
52 170708600240 954
53 173825700030 953.8
54 171937400135 953.2
55 172133900111 952.8
56 171939900089 952.8
57 171939400086 952
58 171948600027 951.8
59 171939500210 951.4
60 170101300011 951.2
61 173341700001 950.8
62 171114200145 950.4
63 172921700020 950
64 171948400014 949.8
65 172630600106 949.8
66 171935800001 949.8
67 171807300018 949.2
68 171807100030 949
69 173145200025 948.6
70 171011700005 948.4
71 171705200110 948.2
72 172922800130 948
73 172428300102 948
74 171417600101 947.4
75 172526500215 947.2
76 171939400111 947.2
77 170202100026 946.8
78 173825800115 946.8
79 171706600069 946.6
80 171939400355 946.4
81 171757400029 946.2
82 171939700097 946.2
83 172923100096 946
84 171935900032 945.8
85 171807100027 945.4
86 171936200011 945.2
87 171317300052 945
88 171807200125 944.4
89 171215700037 944.2
90 173625000299 944
91 171939500049 943.6
92 171938000079 943.4
93 172922700017 943.2
94 172921500013 943
95 172327800011 942.8
96 173343500097 942.2
97 171939400005 942
98 172158800003 941.6
99 170744600008 941.6
100 171939700509 941.6
101 173020800067 940.8
102 171938800050 940.2
103 172526400030 940.2
104 171807200136 939.8
105 171706300015 939.8
106 173124300022 939.8
107 171936000042 939.8
108 173123700001 938.6
109 171938000057 937.8
110 171936000016 937.8
111 171936000193 937.8
112 171519400047 937.6
113 171939400108 936.8
114 171705400001 936.6
115 171939300128 936.6
116 171936300378 936.2
117 172232900029 935.8
118 171939400386 935.8
119 171705200012 935.4
120 171705000003 935.4

ARKEOLOGJI&TRASHËGIMI
KULTURORE / FAZA E I

1 171948200017 998
2 171948200008 993.4
3 171939300002 990.4
4 171938800072 988.4
5 171936300208 988.2
6 171937900116 982.8
7 172232600099 982.4
8 171706600145 978.2
9 171706600120 976.2
10 171706600084 967.4
11 171939400002 965.8
12 171317300024 964
13 170709600009 963.4
14 171937900028 963.4
15 171706600044 962.6
16 173341300319 961.6

SOCIALE
17 171938000098 960.4
18 171706600038 960.2
19 172921500053 959.4
20 171939700196 957.4
21 171948600070 956.8
22 171746600045 956.6
23 171937900304 951.4
24 171939500210 951.4
25 171948400014 949.8
26 171950500010 948
27 171417600101 947.4
28 173541200006 945.8
29 170709300062 943.4
30 170100600034 940.6
31 172629600048 939.6
32 173440900032 938.2
33 171938000057 937.8
34 172921500020 937.8
35 171705200012 935.4
36 171012100073 934.8
37 171948900012 933.6
38 170100300025 933.2
39 171937900164 932.2
40 171706600141 931.8
41 171948900008 929
42 173440600003 927.4
43 171751000031 927
44 173440900070 926.8
45 170708000150 926.6
46 170100300047 923
47 171247200008 921.8
48 170101400003 919.6
49 173145200031 917.2
50 171417800005 916
51 171948800007 914.8
52 170101000005 913.2
53 171011500006 913
54 171935600021 912.8
55 171939900160 912.2
56 173020800049 912
57 171114000022 911.2
58 171936000002 909.8
59 171940000105 909.6
60 171216700148 909.2
61 171940200001 908.2
62 171939700198 907.8
63 172053900086 907
64 173342300011 904.6
65 170100300063 903.8
66 170403200056 903.6
67 170912300033 903.6
68 173440900034 903.4
69 172232900023 902.8
70 173440900195 902.8
71 171936000048 901.8
72 170100200213 901.4
73 171011600149 900.8
74 172428300067 900.6
75 172327900020 900.2
76 173555800007 900
77 171938000006 898.6
78 172326900217 898.2
79 171939700565 897.4
80 172922800095 896
81 170708600235 895.6
82 172326900025 895.4
83 170504700118 895
84 172629900063 893.6
85 171705200002 893.4
86 171114200024 892.8
87 171346200007 892.8
88 171114400037 891.2
89 171011400016 891
90 171112900033 890.6
91 173541200033 890
92 173440900004 889.4
93 171152900008 888.2
94 171113400006 886.8
95 171935600027 886.4
96 173541200010 886.4
97 172922400056 886.4
98 172630500003 886.4
99 173342200003 885.6
100 171317100060 883.8

FAKULTETI
I SHKENCAVE SOCIALE

SOCIOLOGJI
1 173341300131 977.81
2 172232600099 967.28

3 171706600075 966.7
4 172922400086 962.99
5 172060300040 955.98
6 173341300013 952.8
7 173341300139 950.51
8 171705200110 950.33
9 172921500068 949.18
10 171706300015 945.32
11 171807300018 941.67
12 173825800070 940.59
13 173625000001 939.91
14 173341500019 939.39
15 172630600147 938.71
16 173343500097 938.32
17 171706300006 934.37
18 171937900046 932.96
19 171113300105 930.79
20 171939500210 930.23
21 172526300060 929.4
22 171939700095 929
23 171114400096 928.79
24 171953800001 924.28
25 171936000016 923.78
26 171114000061 923.46
27 171114400006 922.74
28 170708000150 921.9
29 171938800050 920.51
30 171113300073 919.53
31 172327800062 918.86
32 171807300016 918.4
33 173624700027 917.61
34 172047900021 917.53
35 173625000137 917.5
36 171939700274 916.69
37 171956300016 916.68
38 172526400030 916.55
39 172922400020 916.06
40 172134700270 915.5
41 171114000020 915.02
42 173145200025 913.67
43 171706500189 912.68
44 171937900224 912.62
45 172629600195 910.36
46 171216700058 910.21
47 171939700119 909.4
48 172232600195 908.82
49 170708000044 907.85
50 171939700186 907.34
51 170912400055 907.11
52 171114000023 906.76
53 170602900095 906.53
54 173625000154 906.35
55 172356900003 905.03
56 173220300080 904.89
57 171706700109 904.28
58 170810700162 903.93
59 171706600083 903.21
60 171937900080 903.13
61 173625000157 902.54
62 171939700049 902.22
63 171936200146 902.07
64 173724500235 901.91
65 171519400047 900.16
66 173440600003 899.98
67 171114400003 898.93
68 171619000025 898.79
69 171705200049 898.78
70 172922400112 898.39
71 171807300019 897.8
72 171935600087 897.53
73 171936100008 897.22
74 173341500015 897.07
75 173625000049 896.6
76 172134200002 895.54
77 171936300045 895.22
78 170912400033 895.17
79 171113300042 893.72
80 172133700001 893.61
81 171114000022 893.15

PSIKOLOGJI
Nr ID MATURANTI Pikët
1 171113300022 988.1
2 173625000230 987.6
3 171114000011 985.72
4 171936900008 985.58
5 171706600018 985.46
6 171939400104 985.19
7 171938800008 984.64
8 170708900016 982.15

9 173341500012 981.03
10 171937900402 979.04
11 171215000130 978.8
12 170708900017 978.31
13 173341300131 977.81
14 171746600018 974.76
15 172428300095 973.4
16 170100300015 973.22
17 171706600046 972.9
18 173341500030 972.5
19 172428300128 972.4
20 171938800027 970.57
21 171956300018 970.56
22 171939700171 969.84
23 171939700217 969.11
24 171939700010 967.31
25 172232600099 967.28
26 171706600075 966.7
27 171937900332 966.44
28 171939400105 966.21
29 172922800061 964.7
30 171939700482 964.13
31 171417600076 963.98
32 172922400086 962.99
33 171757400009 962.58
34 171939400030 962.22
35 171939300023 961.7
36 171939700037 961.13
37 171706600137 961
38 172526300014 960.36
39 171706600120 959.6
40 170708600278 959.57
41 171937900480 959.39
42 171418500031 958.6
43 173343600020 957.67
44 173341300084 956.93
45 173341400020 956.42
46 171939900062 956.04
47 172060300040 955.98
48 171937900216 955.73
49 171114000007 955.47
50 171146900015 954.73
51 171937900329 954.58
52 173441000010 953.52
53 171807300041 953.07
54 173341300013 952.8
55 171959000014 951.7
56 171937900311 951.4
57 173020600011 950.71
58 171705200110 950.33
59 172921500068 949.18
60 171705900216 949.12
61 171939400206 948.63
62 172953200027 948.33
63 171939700181 948.02
64 171946000019 947.31
65 171939400319 947.08
66 171938800053 946.92
67 173825800053 946.89
68 173341300107 946.11
69 171216800010 946.1
70 171939400107 946.02
71 171706600038 945.54
72 171706300015 945.32
73 173147500004 944.72
74 171951900016 944.56
75 173020800019 944.45
76 171939400348 944.33
77 171938800028 944.3
78 171937900090 944.22
79 173343500074 944.22
80 171936200168 943.9
81 171939700196 943.8
82 171706600049 943.26
83 171937900256 942.99
84 171417600071 942.49
85 172630600137 942.17
86 172060300033 941.68
87 171317300024 941.14
88 170810700102 941.08
89 171939100034 941.07
90 171114200080 940.76
91 172630500030 939.96
92 171418500172 939.94
93 173625000001 939.91
94 173343000023 939.47
95 173341500019 939.39
96 173341300007 939.16
97 171939700052 939.09
98 171215000134 938.93

99 171752700003 938.4
100 173343500097 938.32
101 171114200145 937.86
102 171939300178 937.64
103 171939400014 936.85
104 171114100015 936.66
105 171939800026 935.93
106 171705200012 935.16
107 171706600076 934.7
108 170708600275 934.7
109 173341300074 934.53
110 171417600012 934.38

PUNE SOCIALE
Nr ID MATURANTI Pikët
1 172232600099 967.28
2 171706600075 966.7
3 172922400086 962.99
4 171114000059 957.91
5 171113800029 954.87
6 172922400081 953.61
7 173341300013 952.8
8 173341300139 950.51
9 171938800053 946.92
10 173123800159 945.7
11 171146900019 945.28
12 171706600049 943.26
13 171807300018 941.67
14 173343000023 939.47
15 173625000260 939.28
16 173341300007 939.16
17 171939800026 935.93
18 170912400057 935.71
19 173624700015 933.88
20 173625000100 932.61
21 171807300009 932.02
22 173440900063 931.48
23 173341700001 931.23
24 171113300105 930.79
25 172526300060 929.4
26 170810700126 928.83
27 172428400013 928.37
28 172921500032 927.73
29 171937900315 927.36
30 171939400097 926.39
31 170659400003 926.15
32 173343000074 925.54
33 173440400026 925.21
34 171011600174 924.7
35 171114000061 923.46
36 173342300012 923.41
37 171937900202 922.78
38 171114400006 922.74
39 172232900035 921.14
40 171948600014 920.86
41 171112600040 920.27
42 171215600073 920.1
43 171113300039 919.68
44 170302600022 919.62
45 172232600003 919.57
46 171939700427 919.46
47 172327800011 918.88
48 171807300016 918.4
49 170710000108 918.37
50 170710000098 918.36
51 173624700027 917.61
52 173625000137 917.5
53 172526400030 916.55
54 170708000043 915.67
55 172134700270 915.5
56 171939700109 915.36
57 171939700436 914.85
58 171939500235 914.79
59 172526500139 914.67
60 171939500180 914.45
61 170708000087 914.07
62 171114000019 913.9
63 171114000082 913.74
64 171012100073 913.51
65 173825700028 912.79
66 171417800005 912.69
67 171706500189 912.68
68 171939700481 912.61
69 170202100026 912.59
70 172326900052 912.17
71 172232600018 912.04
72 171939600008 911.39
73 171807100030 910.88
74 172232900029 910.82
75 171807200125 910.47
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76 172526600051 909.81
77 172232600195 908.82
78 172232600233 908.59
79 172922400097 908.44
80 172526300207 908.09
81 172232600075 907.98
82 171937900034 907.13
83 171807100027 906.58
84 170602900095 906.53
85 173625000154 906.35
86 171939500234 905.68
87 172034100133 905.13
88 172356900003 905.03
89 170602700019 904.95
90 171939700189 904.62
91 173341700029 904.3
92 171706700109 904.28
93 171114300118 903.78
94 171706600083 903.21
95 173825700027 902.74
96 173625000157 902.54
97 171939700049 902.22
98 172232600140 902.15
99 173724500235 901.91
100 171939700228 901.85

ADMINISTRIM DHE
POLITIKË SOCIALE

Nr ID MATURANTI Pikët
1 171706600018 985.46
2 171939400104 985.19
3 173341500012 981.03
4 171946100002 973.59
5 171706600046 972.9
6 172232600099 967.28
7 171807300033 966.87
8 171706600075 966.7
9 171948200016 963.1
10 172922400086 962.99
11 171113300059 962.93
12 171317300035 961.72
13 172060300032 961.68
14 172630500050 960.14
15 171146900021 958.87
16 171114000059 957.91
17 172034100035 957.91
18 172922400102 957.14
19 171939400307 956.96
20 171417600006 956.06
21 172060300040 955.98
22 171937900216 955.73
23 171113800029 954.87
24 172922400081 953.61
25 171936900004 953.24
26 173220300122 953.17
27 173341300013 952.8
28 171939800028 950.79
29 173341300139 950.51
30 171705200110 950.33
31 171215600076 950.27
32 172921500068 949.18
33 171705900216 949.12
34 170201900144 946.8
35 171939400107 946.02
36 171937900090 944.22
37 171936200168 943.9
38 171113000033 943.42
39 172133600022 942.93
40 171936100060 942.21
41 171807300018 941.67
42 173343000023 939.47
43 173341500019 939.39
44 173825800115 937.64
45 171939300178 937.64
46 171939700199 936.63
47 171939800026 935.93
48 171705200012 935.16
49 170152500001 934.67
50 172629600155 934.44
51 171417600012 934.38
52 171706300006 934.37
53 171938600010 934.28
54 173220300141 933.84
55 172133600015 933.56
56 171937900304 931.53
57 170912400052 931.33
58 171113300105 930.79
59 171113300061 930.32
60 171417600103 930.1
61 173625000332 930.03

62 171939500237 929.72
63 170912300031 929.42
64 171113000013 929.25
65 171936300034 928.95
66 170810700126 928.83
67 171113300043 928.41
68 171939100011 928.21
69 172034600007 928.2
70 172657600006 928.1
71 172134200134 928.07
72 171114300021 927.46
73 171937900315 927.36
74 172922800130 926.95
75 173440900077 926.44
76 170659400003 926.15
77 173343000074 925.54
78 171939300128 925.35
79 171939700490 925.15
80 171936600047 924.72
81 171011600174 924.7
82 171217000010 924.63
83 170100200218 924.58
84 171936000016 923.78
85 171114000061 923.46
86 173342300012 923.41
87 171939400355 923.19
88 171937900202 922.78
89 171114400006 922.74
90 171935900024 922.67
91 171939400392 922.6
92 171939400323 922.02
93 170708000150 921.9
94 171937900125 921.01
95 171948600014 920.86
96 171938800050 920.51
97 170744600007 920.34
98 171936600136 920.26
99 173341300102 920.11
100 171215600073 920.1

SHKENCA
POLITIKE

Nr ID MATURANTI Pikët
1 171807200276 990.16
2 171937900071 989.02
3 171706600018 985.46
4 171939400104 985.19
5 171215000145 985.11
6 172645500016 984.6
7 173341300089 982.27
8 173341500012 981.03
9 170912300018 980.47
10 172047900020 979.57
11 170707600040 978.78
12 171937900183 978.61
13 171937900074 978
14 173341300131 977.81
15 172526300141 976.14
16 171935700173 975.9
17 171113300023 975.63
18 171807200286 975.43
19 171936300167 974.13
20 171939500322 973.74
21 172133600051 973.42
22 173341500030 972.5
23 172428300128 972.4
24 172134200143 972.24
25 172428300144 971.76
26 172922400133 971.38
27 171939400284 971.26
28 171940000138 970.69
29 171706600067 968.81
30 172151200077 968.24
31 172232600099 967.28
32 171807300033 966.87
33 171939700234 965.75
34 170403700261 965.53
35 170100300011 964.01
36 171939700230 963.65
37 171939100044 963.52
38 171948200016 963.1
39 172922400086 962.99
40 173825800078 962.75
41 171939700036 961.87
42 172232600064 961.41
43 171939700037 961.13
44 171939700081 961.02
45 172526300014 960.36
46 172630500050 960.14
47 171807300134 959.64

48 171937900480 959.39
49 171706400268 959.38
50 171113300046 959.05
51 171146900021 958.87
52 172630600043 958.52
53 170708600202 958.52
54 171935700052 958.25
55 171705000085 957.93
56 171937900092 957.84
57 172829500043 957.7
58 172232600033 957.33
59 173220300057 957.33
60 172922400102 957.14
61 171937900147 956.52
62 172629900031 956.14
63 172060300040 955.98
64 171939500369 955.83
65 173220300124 955.74
66 171114000007 955.47
67 171937900262 955.44
68 173341300250 955.15
69 172922800071 954.88
70 173825800071 954.84
71 171706600145 954.36
72 170912300021 953.98
73 171939400121 953.73
74 172922400081 953.61
75 171011300014 953.44
76 171936900004 953.24
77 173123700061 953.22
78 173220300122 953.17
79 171215800008 953.08
80 171807300041 953.07
81 173358400007 952.93
82 171939400359 952.89
83 173341300013 952.8
84 171939300022 952.28
85 170810700103 951.89
86 171937900311 951.4
87 171939700097 951.24
88 171215300011 951.17
89 171936600049 950.81
90 171939800028 950.79
91 173341300139 950.51
92 171939700061 950.41
93 171705200110 950.33
94 172133900025 950.04
95 172060300005 949.71
96 171939700364 949.5
97 171215500009 949.44
98 172921500068 949.18
99 171938700048 948.95
100 170708000160 948.13

FILOZOFI
Nr ID MATURANTI Pikët
1 170707600040 978.78
2 173341300131 977.81
3 171706600099 977.08
4 171938800027 970.57
5 171956300018 970.56
6 171946000003 966.87
7 171939400105 966.21
8 172922400086 962.99
9 172526300014 960.36
10 171706600120 959.6
11 173341300013 952.8
12 171946000019 947.31
13 171937900612 941.67
14 172630600147 938.71
15 173343500097 938.32
16 171705200012 935.16
17 171937900529 932.29
18 171937900304 931.53
19 171939500210 930.23
20 173351700011 928.99
21 171936000016 923.78
22 171938800050 920.51
23 171948600027 919.38
24 171937900340 918.94
25 173825700030 918.83
26 171939700026 918.24
27 173624700027 917.61
28 171956300016 916.68
29 172133600064 916.29
30 171939700194 914.34
31 172921500053 914.24
32 171705900254 913.42
33 171807100030 910.88
34 172629600195 910.36

35 171216700058 910.21
36 170708000044 907.85
37 170708600288 906.53
38 172356900003 905.03
39 171519400047 900.16
40 173724500118 895.84
41 170912400033 895.17
42 171939700251 895.07
43 172232600137 887.97
44 171939100405 887.77
45 173440900195 887.06
46 173123700026 886.62
47 173625000114 886.46
48 171938700013 883.89
49 172232600123 883.29
50 171939100236 882.78
51 170912400025 882.24
52 171939300011 881.84
53 171937900375 880.74
54 172629900036 878.97
55 171935600021 878.61
56 172921800089 878.5
57 171114000031 877.66
58 173724500035 877.24
59 173341300180 877.14
60 171706500215 876.31
61 170659400002 875.89
62 171113300027 875.56
63 172232800015 875.38
64 172526300006 875.19
65 173624700006 872.76
66 170912400035 872.44
67 170912400023 872.42
68 171706400247 870.91
69 173123700214 870.9
70 172629900122 868.73
71 172922800095 867.54
72 173020600008 867.25
73 171114400037 866.94
74 170101200064 866.91
75 173440900002 866.88
76 171935600027 866.24
77 173341300192 866.17
78 170201900051 865.61
79 172526400046 865.43
80 172232600112 863.98

FAKULTETI I
SHKENCAVE TË

NATYRES

BACHELOR NE
INFORMATIKE

Nr ID MATURANTI Pikët
1 171948200026 995.50
2 171011700141 995.00
3 171113300068 994.29
4 170708000186 994.00
5 171937900071 992.33
6 171114000026 991.00
7 171214900006 990.00
8 171317300030 989.00
9 171939400098 988.25
10 171215000093 988.25
11 171940000097 988.00
12 171946000008 987.83
13 172630500039 987.75
14 170708000154 987.50
15 171317300014 987.50
16 171938700006 987.50
17 172922400176 987.33
18 172921500055 987.00
19 171939700432 986.75
20 172232600057 986.50
21 171417600040 986.00
22 171939900262 986.00
23 173341300030 985.99
24 171938700055 985.75
25 171939700012 985.42
26 172134200021 984.92
27 172232600051 984.58
28 171751000009 984.50
29 170708000192 984.17
30 171706600098 984.15
31 171939300002 984.00
32 171214900009 984.00
33 171215000069 984.00
34 170912400077 983.67
35 171113300110 983.50
36 171215000128 983.33

37 171946000006 983.33
38 171216200010 983.25
39 171939400103 983.00
40 172134200161 983.00
41 172526300216 982.93
42 171937900190 982.92
43 170708000132 982.83
44 171940000030 982.50
45 173341500021 982.30
46 171938700027 982.25
47 173440900082 982.17
48 171939700497 982.08
49 173440900119 982.00
50 173341300111 982.00
51 170403700274 981.83
52 170708600188 981.83
53 171247200006 981.50
54 171216800006 981.33
55 171935900028 981.22
56 171807300033 981.17
57 172921500012 981.00
58 171937900105 980.83
59 170708900019 980.83
60 171959000006 980.33
61 172922400046 980.27
62 173440900103 980.17
63 171011700006 979.85
64 172922400045 979.75
65 171114200130 979.65
66 171706600070 979.56
67 171939700007 979.33
68 173440900015 979.33
69 171939400104 979.25
70 171939700472 979.00
71 171215300004 979.00
72 171215000047 978.83
73 171938800017 978.83
74 171936200054 978.42
75 170504700078 978.33
76 170708600246 978.33
77 171939100074 978.33
78 170708000210 978.17
79 171939400032 978.00
80 171939700058 978.00
81 172232900030 977.51
82 171746600019 977.50
83 173440900024 977.42
84 171114200150 977.42
85 171215800030 977.17
86 171214900007 977.17
87 171939700224 977.00
88 171215000129 976.50
89 172232600060 976.50
90 173724500029 976.31
91 173020800046 976.08
92 171939400374 975.75
93 171011700029 975.73
94 171011700067 975.68
95 170100200211 975.67
96 173343500056 975.50
97 171519400013 975.25
98 170403700020 975.17
99 170504700043 975.08
100 172921500023 975.00
101 172133900089 974.94
102 172033800002 974.67
103 171807300038 974.17
104 171215200014 974.17
105 172630500036 974.08
106 171939100044 974.00
107 171937900138 973.75
108 171215300011 973.33
109 172232600056 972.92
110 170101100021 972.83
111 172526300131 972.59
112 173145200015 972.50
113 171705200178 972.40
114 171938000092 972.03
115 172922400197 971.92
116 173341800016 971.79
117 172060300016 971.67
118 171946100001 971.67
119 171939400344 971.50
120 171214900005 971.50
121 170100200223 971.25
122 171113300053 971.03
123 171935700055 971.00
124 171216000051 970.92
125 171114400008 970.50
126 171706400058 970.48

127 171215100002 970.42
128 171935600169 970.08
129 172922100044 970.08
130 172631400006 969.83
131 173341300112 969.73
132 171706400057 969.71
133 171939700067 969.67
134 171937900065 969.00
135 171939700063 968.92
136 171939700171 968.83
137 172232600087 968.83
138 173123800171 968.83
139 173341800007 968.75
140 170100200226 968.58
141 172232800079 968.53
142 171215000136 968.33
143 171939400131 968.33
144 170100300036 968.00
145 171706600140 967.98
146 170403700297 967.00
147 171940000078 966.92
148 171939700431 966.75
149 172060300037 966.58
150 172526500141 966.28
151 172921500031 966.25
152 171939700437 966.17
153 171619000029 966.04
154 171705700009 966.00
155 171417600104 966.00
156 173123300005 966.00
157 173440600014 965.58
158 170302400025 965.33
159 173020800010 965.33
160 171011600057 964.74
161 171619100008 964.72
162 171939400317 964.50
163 173359300004 964.42
164 173724500043 964.26
165 171935900039 964.11
166 171939700113 964.08
167 173145200010 964.00
168 171936300197 963.58
169 172921500062 963.50
170 171317100003 963.50
171 173724500026 963.49
172 171939700020 963.39
173 173123800226 963.25
174 171936200001 963.25
175 171619000006 962.83
176 171939100186 962.75
177 171112700018 962.25
178 172060300032 962.17
179 171959000011 962.00
180 171937900269 961.75
181 171935900026 961.05
182 170708000216 961.00
183 171945900023 961.00
184 172060300017 960.58
185 172133600017 960.50
186 171939900029 960.42
187 171706600057 960.40
188 171216600007 960.17
189 171937900335 960.17
190 171939700362 960.08
191 173440900108 960.00
192 171939700313 959.83
193 173020800050 959.83
194 171706400132 959.75
195 170302400036 959.67
196 170708000137 959.58
197 171417600029 959.53
198 172232600045 959.42
199 173123700226 959.08
200 170708900014 959.08
201 172922400167 959.08

BACHELOR NË
INXHINIERI

MATEMATIKE
DHE INFORMATIKE

Nr ID MATURANTI Pikët
1 171113300001 998.00
2 171948200017 997.50
3 172629900069 996.00
4 171937900071 993.00
5 171114000026 993.00
6 171938800005 993.00
7 171939300002 992.50
8 171939100075 992.50

9 170708000186 992.00
10 171948200008 991.50
11 172921500061 991.00
12 170708000054 990.50
13 171938800006 990.50
14 170810700088 990.00
15 171214900006 990.00
16 171317300022 990.00
17 171939400067 989.50
18 171215000093 988.00
19 171317300011 988.00
20 173147500002 987.50
21 173343500033 987.00
22 172232600057 986.50
23 171216700079 986.00
24 171938600034 986.00
25 170708600152 985.50
26 171939400113 985.00
27 170708600248 984.50
28 171939500211 984.50
29 171939400293 983.50
30 172034800081 983.50
31 171939400103 983.00
32 172921500055 983.00
33 171940000030 982.50
34 171215500001 982.10
35 171939700078 982.00
36 171214900009 982.00
37 172922400110 981.50
38 171939400032 981.50
39 170403700143 981.50
40 172630500018 981.50
41 171939400041 981.00
42 170912400077 981.00
43 171216700072 980.50
44 170709500096 980.50
45 170708600223 980.50
46 172232800004 980.00
47 171317300007 980.00
48 171936200054 979.50
49 171217000012 979.50
50 172232600051 979.00
51 171114200150 979.00
52 171937900138 978.50
53 173440800005 978.50
54 171939700415 978.00
55 170201900035 978.00
56 171939100074 978.00
57 171417600040 978.00
58 171705200091 977.00
59 172922400045 977.00
60 171706400057 976.75
61 172060300016 976.50
62 171939400018 976.50
63 171938800068 976.50
64 171939700079 976.00
65 173440900015 976.00
66 171417600004 975.67
67 171937900296 975.50
68 172922400133 975.50
69 172047900028 975.50
70 171746600019 975.50
71 171946100002 975.00
72 171940000078 974.50
73 171215000203 974.50
74 171939700437 974.50
75 171706600072 974.41
76 173625000315 974.00
77 171519400013 974.00
78 171706400058 973.67
79 171113300053 973.60
80 172047900011 973.50
81 171939700103 972.50
82 171935700055 972.00
83 171935600169 972.00
84 171215100002 972.00
85 172047900005 972.00
86 171317300015 972.00
87 172232600107 971.50
88 172133600066 971.50
89 173724500029 971.30
90 171939700431 971.00
91 171939700475 971.00
92 173441000010 971.00
93 171938600017 970.50
94 171939400344 970.50
95 173341300075 970.10
96 170302600027 969.50
97 171216000051 969.50
98 171216100007 969.50
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99 170100200223 969.50
100 170403700297 969.50
101 171217000011 969.50
102 172133900002 969.50

BACHELOR NE
BIOTEKNOLOGJI

Nr ID MATURANTI Pikët
1 171706400037 998.00
2 171940000118 996.50
3 171705200078 996.00
4 170100300029 995.00
5 171011700141 995.00
6 171939900306 995.00
7 171114000027 994.00
8 171940000134 993.50
9 170708000186 993.50
10 172645500016 992.50
11 171937900071 992.33
12 171113300022 992.10
13 171215000068 991.67
14 171948200008 991.50
15 171114000009 991.17
16 171706400038 991.03
17 171215000150 991.00
18 171746600038 991.00
19 172921500061 991.00
20 171953800015 990.00
21 171113300023 989.90
22 171938800019 989.70
23 171215000143 989.67
24 172921500077 989.50
25 171938800022 989.00
26 172922400072 989.00
27 173440900073 988.33
28 171937900229 988.00
29 173147500003 988.00
30 171706200006 987.63
31 171938700006 987.50
32 171215000128 987.33
33 171706600099 987.05
34 171939100197 987.00
35 173341500046 987.00
36 171937900066 986.67
37 172921500009 986.50
38 171114200018 986.25
39 172047900020 986.17
40 172952300005 986.00
41 171417600040 986.00
42 171113500016 985.87
43 171113300100 985.85
44 170708600248 985.83
45 171939700301 985.52
46 171746600018 985.50
47 171114000042 985.17
48 172428300095 985.00
49 171938800026 984.58
50 171706600143 984.50
51 172630600034 984.50
52 171113300049 984.37
53 171938800004 984.33
54 171939900187 984.33
55 171938800021 984.25
56 171706600101 984.21
57 171940000129 984.00
58 171757400024 984.00
59 172922400065 984.00
60 171939400067 983.83
61 173440900089 983.67
62 171938600034 983.67
63 172034800081 983.50
64 171938800074 983.50
65 171216200005 983.17
66 172921500066 983.00
67 171706400073 983.00
68 171938800030 983.00
69 171247200006 983.00
70 171706600026 982.97
71 171706600094 982.83
72 171948900017 982.80
73 171146900014 982.67
74 171746600033 982.50
75 171418500036 982.33
76 171705200074 982.25
77 172922800027 982.00
78 171939700238 981.86
79 170708900019 981.83
80 172922800034 981.83
81 171114000006 981.67
82 171935900028 981.64

83 171418500002 981.28
84 172629900098 981.17
85 171418500004 981.10
86 172630500049 981.00
87 171946000003 980.83
88 171746600021 980.67
89 171746600007 980.67
90 171113600002 980.65
91 170744600005 980.50
92 171216700072 980.00
93 172631700001 979.67
94 171746600009 979.67
95 171946100002 979.67
96 173341400022 979.50
97 171706600032 979.36
98 171706400035 979.31
99 171937900402 979.17
100 171936200054 979.17
101 171938600033 979.17

BACHELOR NË
BIOLOGJI

Nr ID MATURANTI Pikët
1 171706400037 998.00
2 170100300029 995.00
3 172645500016 992.75
4 171114000009 992.58
5 171938800025 992.00
6 171215000068 991.33
7 171746600038 991.00
8 172921500077 990.00
9 171939700028 990.00
10 171953800015 990.00
11 171937900187 989.08
12 170708900016 988.75
13 171215000128 988.67
14 173440900073 988.67
15 171706600099 988.53
16 171114000041 987.75
17 171939300002 987.00
18 171937900063 986.92
19 172921500009 986.50
20 171114200018 986.38
21 170708000132 986.17
22 171114000006 985.83
23 172952300005 985.75
24 171706600101 985.61
25 171939700301 985.51
26 172921500066 985.50
27 173343300001 985.50
28 171751000009 984.75
29 173440900089 984.33
30 172921500006 983.75
31 171706600026 983.73
32 171706600094 983.42
33 170708900019 983.42
34 171939400067 983.42
35 171216200005 982.58
36 172922400065 982.50
37 172922800027 982.50
38 171939100044 982.50
39 171939700079 982.33
40 171935900028 982.19
41 171946000003 982.17
42 171112700014 982.08
43 171113300049 981.68
44 172921500012 981.50
45 171937900124 981.42
46 173341400022 981.25
47 173343300004 980.31
48 171746600009 980.08
49 171215700016 979.75
50 171939300026 979.58
51 172921500065 979.42
52 171706400035 979.40
53 171216700077 979.25
54 171706600030 979.13
55 173440900024 979.08
56 173341300008 978.27
57 171706400124 977.97
58 171938800029 977.93
59 171937900116 977.75
60 171706100008 976.92
61 172630600039 976.58
62 172133900089 976.08
63 171937900074 976.00
64 172630600043 975.58
65 171705200016 975.49
66 172326900041 975.28
67 171011700069 975.22

68 172922400102 975.17
69 173123900017 974.92
70 171959000011 974.90
71 171215000052 974.58
72 171011700059 974.48
73 170708000215 974.33
74 170403700293 973.50
75 173341300084 973.33
76 173343500053 973.17
77 173440600002 972.17
78 171958300008 972.17
79 171011700029 972.04
80 173341800016 970.81
81 171113300103 970.78
82 171215500014 970.75
83 173341300110 970.41
84 171939400095 970.00
85 173440800005 969.67
86 171937900213 968.92
87 171939700471 968.75
88 171011300014 968.33
89 171937900255 968.00
90 171939700037 967.75
91 171011600067 967.33
92 172526300130 967.25
93 171939100153 967.25
94 173343500081 967.08
95 172232600016 967.00
96 171214900018 967.00
97 171956300018 966.42
98 173020800051 965.92
99 171705200008 965.82
100 171705200033 965.68

BACHELOR NË
MATEMATIKË

Nr ID MATURANTI Pikët
1 171113300001 998.00
2 173625000230 995.50
3 171939900306 995.00
4 171938800062 995.00
5 171113300068 994.83
6 170708000186 994.00
7 171940000134 994.00
8 171215000032 993.00
9 171938800005 993.00
10 170708600206 992.00
11 171215000071 992.00
12 171938800025 992.00
13 170707600093 991.83
14 171939100075 991.83
15 172921500061 991.00
16 171807200291 990.17
17 173440900120 990.00
18 171953800015 990.00
19 170708900009 989.50
20 173147500002 989.50
21 171706400168 989.33
22 171705200052 988.58
23 171939500212 988.50
24 171939700016 988.33
25 173147500003 988.00
26 173341300030 987.83
27 172952300005 987.50
28 171317300014 987.50
29 171940000027 987.50
30 171746600003 987.00
31 171113300045 987.00
32 171940000138 987.00
33 171417600057 986.89
34 172922400176 986.83
35 172047900020 985.83
36 170708000120 985.17
37 171706600007 984.67
38 171746600033 984.00
39 171214900009 984.00
40 171937900187 983.83
41 173123700014 983.67
42 170708000167 983.50
43 171938800074 983.50
44 172232900030 983.28
45 171937900063 983.17
46 171114000011 983.00
47 171215700004 983.00
48 171939400103 983.00
49 171215300017 982.33
50 172629900098 982.33
51 171939400191 982.00
52 171807200213 981.83
53 171939400101 981.83

54 170744600005 981.50
55 172232700022 981.50
56 171217000012 981.50
57 171216200010 981.50
58 172034800081 981.50
59 171705200091 981.00
60 171112700014 980.83
61 171215800030 980.33
62 170403700274 980.17
63 172922400133 980.17
64 171959100001 980.00
65 172232600034 980.00
66 170810700098 979.83
67 172133900078 979.50
68 170100600005 979.33
69 171317300007 979.33
70 170504700043 979.17
71 171011400023 979.00
72 172922400083 978.67
73 170708000132 978.67
74 171215000151 978.67
75 170201900035 978.67
76 171706600070 978.62
77 171706600094 978.17
78 173625000315 978.00
79 170708600307 977.83
80 171807300033 977.83
81 170708600200 977.83
82 172133900126 977.83
83 171417600104 977.50
84 170100200002 977.33
85 172922800080 977.33
86 171935700052 977.33
87 171938700025 977.33
88 171938800017 977.17
89 171939400018 977.17
90 172952300009 977.00
91 171939100074 976.67
92 173724500265 976.50
93 172922400044 976.50
94 171937900138 976.50
95 171758600001 976.33
96 173123900017 976.17
97 172047900011 976.17
98 171939700497 976.17
99 171011700059 976.00
100 171214900005 976.00
101 171939400048 976.00

BACHELOR NË
FIZIKE

Nr ID MATURANTI Pikët
1 171113300001 998.00
2 171706400037 998.00
3 171938800062 995.00
4 170708000186 993.75
5 171939100075 992.58
6 171417600028 992.50
7 171953800015 990.00
8 171938800016 988.99
9 171705200052 987.96
10 171215000093 987.75
11 172922400176 986.92
12 171939700432 986.75
13 173440900120 986.75
14 171937900187 986.58
15 173341300030 986.31
16 171937900229 986.25
17 171417600040 986.00
18 170708000154 985.25
19 171706600098 984.02
20 171706400168 983.96
21 171939400067 983.92
22 171706600007 983.67
23 171938800074 983.50
24 171939400191 982.50
25 170708000167 981.50
26 171705200128 981.50
27 171938700027 981.50
28 171706400124 980.89
29 172922800080 980.58
30 172232600050 980.42
31 172629900098 980.08
32 172922400046 980.03
33 171011600071 979.69
34 173440900103 979.33
35 172921500024 979.00
36 171706600070 978.70
37 173123300072 978.50
38 171939100074 977.67

39 170403700261 977.25
40 173123800180 975.00
41 173343500054 974.17
42 171417600064 974.00
43 171705200091 974.00
44 171939500144 973.50
45 170100200002 972.58
46 171935700055 972.25
47 171706600072 971.69
48 173145200015 971.50
49 171215000065 971.25
50 172922400044 971.25
51 172526300131 971.21
52 170403700293 970.50
53 171937900296 970.50
54 172060300036 970.08
55 171939700031 969.75
56 172232600076 969.33
57 172232600016 968.50
58 173341800007 968.30
59 171417600074 967.79
60 173440600002 967.42
61 171705200016 966.44
62 172060300037 965.67
63 170708600307 965.08
64 173123800149 964.50
65 171706300025 962.42
66 171939100186 962.25
67 173123800226 962.25
68 171113000002 962.17
69 170100200214 961.67
70 170708900012 961.58
71 171619000029 960.96
72 172134200201 959.50
73 173825800071 959.08
74 172629600175 958.92
75 171417600029 958.20
76 172232800060 958.17
77 172134200141 957.33
78 171706400286 956.13
79 171939400002 955.83
80 171939400064 954.83
81 171705000085 954.53
82 170810700192 954.33
83 171215300001 954.33
84 171706400132 954.13
85 173123700226 952.67
86 173541200043 952.27
87 172526300247 950.38
88 171939700017 950.21
89 171956300013 950.17
90 171939100153 950.00
91 171215300003 948.33
92 170101100023 948.32
93 173541200053 947.58
94 172629600043 945.50
95 172526500135 945.38
96 173123800148 945.00
97 171706400087 944.86
98 171705200011 944.74
99 172060300012 944.17
100 172060300044 943.75

BACHELOR
NË KIMI

Nr ID MATURANTI Pikët
1 171706400037 998.00
2 171940000134 993.50
3 171939700016 992.67
4 170708000140 992.50
5 171114000009 991.17
6 171746600038 991.00
7 171938800022 989.50
8 172921500077 989.50
9 171937900187 987.67
10 171215000128 987.33
11 172921500009 986.50
12 173147500005 986.33
13 171939700301 986.02
14 171706600143 985.50
15 171705200113 984.93
16 171937900063 984.83
17 171418500036 984.18
18 171746600003 984.00
19 172134200021 983.67
20 171706400073 983.50
21 171938800030 983.50
22 172921500006 983.50
23 170100300024 983.00
24 171706600026 982.97

25 171215000151 982.83
26 173440900089 982.67
27 173359300013 982.50
28 170810700098 982.17
29 171938800026 982.08
30 171946000003 980.83
31 172232600050 980.83
32 171114000006 980.67
33 171746600021 980.67
34 172526500083 980.35
35 171950500022 980.00
36 172921500012 980.00
37 171939700079 978.67
38 173341400022 978.50
39 171939700078 977.33
40 172921500065 977.33
41 171112700014 976.67
42 173341300008 976.03
43 171706600072 975.47
44 171937900124 975.33
45 171937900116 975.00
46 173341800025 972.95
47 170201900036 972.83
48 171114000076 972.83
49 171417600074 972.83
50 171939700172 972.00
51 173123800180 972.00
52 171939400095 971.00
53 173343500053 970.83
54 173123900017 970.33
55 171938800051 970.00
56 171317300013 969.00
57 171939700257 968.00
58 171937900074 967.50
59 173123800149 967.00
60 171706600113 966.73
61 172232600076 966.67
62 170912300001 966.17
63 171215500014 965.50
64 170201900049 965.33
65 173123800099 964.33
66 173342700016 964.17
67 173343500081 963.67
68 173724500180 963.48
69 172953200027 963.33
70 171113500035 963.28
71 171317100021 963.17
72 171807300009 963.17
73 173625000304 962.83
74 173342700015 962.33
75 172922400044 961.00
76 172327800093 960.58
77 171619000029 959.67
78 172953200009 959.17
79 172921500015 956.83
80 173020800051 956.33
81 172953200054 955.83
82 172327800053 955.17
83 170912300028 954.17
84 171939400266 952.50
85 170912300030 952.33
86 171215000083 952.17
87 172921500034 951.50
88 173343500021 951.50
89 173220300046 951.42
90 171317100023 951.17
91 171706100011 950.83
92 171939800080 950.28
93 172949600034 950.17
94 171807300056 950.00
95 171939100015 949.50
96 173123300002 949.00
97 171011700073 948.68
98 171114000047 948.50
99 171215300015 948.33
100 171112700013 946.67

BACHELOR NË KIMI
INDUSTRIALE

Nr ID MATURANTI Pikët
1 171114000027 994.00
2 171114000009 991.17
3 171948200024 989.77
4 172922400072 989.50
5 173341300106 989.35
6 171113300062 988.77
7 173147500003 988.00
8 171011600081 987.91
9 171706200006 987.63
10 171938700006 987.50

11 171807300057 987.00
12 172922400172 986.67
13 171939100197 986.50
14 171706600143 985.50
15 171746600018 985.50
16 172232600051 985.33
17 171938800072 984.67
18 171418500036 984.18
19 172952300004 983.00
20 171746600033 983.00
21 171706600026 982.97
22 171939400041 982.83
23 171938800026 982.08
24 170709000054 981.33
25 171946000003 980.83
26 171746600021 980.67
27 172631700001 979.67
28 173020800023 979.50
29 171706600142 977.39
30 171216800003 977.17
31 171706100008 976.83
32 170708600172 975.50
33 171937900116 975.00
34 171114000076 972.83
35 172232800031 972.57
36 171418500003 971.87
37 173343500026 971.83
38 171951900002 971.33
39 171939400095 971.00
40 171958300008 970.33
41 171418500119 969.02
42 171418500030 968.37
43 171706600045 966.32
44 171215300016 965.50
45 173342700016 964.17
46 173343500081 963.67
47 172630500057 963.33
48 173440900025 963.00
49 171519500001 963.00
50 173342700015 962.33
51 172630500045 962.17
52 172327800093 960.58
53 172526500020 959.20
54 172645400011 958.50
55 171939100153 958.00
56 171114100015 957.00
57 172233100002 956.47
58 171706600084 955.47
59 171938000021 955.11
60 171937900329 954.03
61 171939400002 953.67
62 171807300032 952.50
63 171940200032 951.67
64 172921500034 951.50
65 171706100011 950.83
66 171951900001 950.33
67 172949600034 950.17
68 171807200014 950.00
69 173541200023 949.13
70 172631700199 948.50
71 171939700014 944.50
72 171417600065 943.82
73 171706500006 943.50
74 171114200108 943.47
75 172922400043 943.17
76 171114000077 943.17
77 171939100017 942.67
78 171939000008 942.67
79 171113300077 941.14
80 172631700055 940.67
81 172630600147 940.67
82 170602900093 939.58
83 172232600066 939.33
84 171706600012 939.27
85 171011700015 938.98
86 171939000027 937.17
87 171937900322 935.50
88 170709500098 935.17
89 171951900005 934.67
90 172631700002 934.50
91 173220300061 932.98
92 171705900205 930.33
93 172630500052 928.50
94 171012100059 928.33
95 171112600018 927.83
96 171757400047 924.18
97 172922400170 924.17
98 171417600005 921.86
99 171939500122 920.00
100 171746600075 919.00
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Deputeti i Vlorës: Pushimet i kalova në Itali me familjen

Agron Shehaj:
  Jam i pasur, por nuk bëj jetë pasaniku

“Kandidova për PD-në pasi jemi familje të persekutuarish”

Enida Himaj

Pozicioni i deputetit,
sigurisht që lakmo
het nga mjaft njerëz,

sidomos vitet e fundit edhe
nga biznesmenë. I tillë është
edhe rasti i Agron Shehajt,
i cili vendosi t’i futej poli-
tikës duke kandiduar për
Partinë Demokratike në
qytetin e Vlorës. Me një të
kaluar të persekutuarish,
Agroni shpreh qartë objek-
tivat dhe synimet që ai ka
për detyrën që i është cak-
tuar, edhe pse nuk do të
prononcohet hapur për sa i
përket pasurisë së tij vet-
jake. Në intervistën e tij
dhënë për “Summer Pages”
të “Gazeta Shqiptare”, depu-
teti i qarkut flet më shumë
edhe për familjen e tij, të
cilët jetojnë në Itali dhe
sapo gjen kohën të flutur-
ojë tek ata.

DeDeDeDeDeputeti më i ri i Kputeti më i ri i Kputeti më i ri i Kputeti më i ri i Kputeti më i ri i Kuv-uv-uv-uv-uv-
endit, si ishte për Agroninendit, si ishte për Agroninendit, si ishte për Agroninendit, si ishte për Agroninendit, si ishte për Agronin
futja në politikë?futja në politikë?futja në politikë?futja në politikë?futja në politikë?

Kam hyrë në politikë në
fund të majit dhe është ende
shumë shpejt për të dhënë
një përgjigje. Mund të  them
se ndjej një përgjegjësi
shumë të madhe.

Si do e përshkruanitSi do e përshkruanitSi do e përshkruanitSi do e përshkruanitSi do e përshkruanit
fushatën?fushatën?fushatën?fushatën?fushatën?

Për mua ishte e para, por
nuk besoj se mund të quhet
normale kjo fushatë elekto-
rale. Zgjati vetëm 30 ditë dhe
prezenca e parave të pista
dhe të drogës ndihej gjith-
andej. Një pjesë e mirë e
qytetarëve kishin humbur
totalisht besimin se mund
të ndryshonte diçka. Pjesa
më e madhe mendojnë se në
mënyrë të ndershme në Sh-
qipëri nuk mund t’i garan-
tojë familjes një të ardhme,
shpresa e vetme që kanë
është të ikin në perëndim.

 Me çfarë idesh keniMe çfarë idesh keniMe çfarë idesh keniMe çfarë idesh keniMe çfarë idesh keni
ardhur në politikë?ardhur në politikë?ardhur në politikë?ardhur në politikë?ardhur në politikë?

Nga bizneset e mia kam
pasur shumë përfitime, por
kam bërë shumë edhe për
shoqërinë. Mendoj se, nëse
dua realisht të ndihmoj në
përmirësimin e jetës së sh-
qiptarëve, e vetmja rrugë
është politika. Politika ësh-
të përgjegjësja e vetme e
mjerimit, krimit, drogës dhe
padrejtësive që sundojnë në
Shqipëri. Si shumë sh-
qiptarë edhe unë isha dhe

jam totalisht i zhgënjyer
nga politika, edhe unë
ankohesha dhe shaja
pafund politikanët, por ar-
rita në konkluzionin se,
nëse dua të ndryshoj diçka
duhet ta bëj vetë dhe mos ta
lë në dorë të Taulant Ballës
dhe Gramoz Ruçit, që kanë
një jetë që tallen dhe pa-
surohen në kurriz te qyteta-
rëve. Jam i bindur që ndry-
shimi nuk vjen nga dot nga
dita në ditë, por është një
rrugëtim i gjatë dhe i vësh-
tirë.

Çfarë do bëjë konkre-Çfarë do bëjë konkre-Çfarë do bëjë konkre-Çfarë do bëjë konkre-Çfarë do bëjë konkre-
tisht Agroni për Vlorën?tisht Agroni për Vlorën?tisht Agroni për Vlorën?tisht Agroni për Vlorën?tisht Agroni për Vlorën?

Në përgjithësi, unë jam i
mendimit se qytetarët nuk
duhet të presin nga politi-
ka që ajo t’u sjell mirëqe-
nien, por që politika t’u kri-
jojë kushtet, arsim cilësor,
vende pune, rregulla të qar-
ta, drejtësi, siguri. Që secili

flasim pasi të kem hyrë në
parlament.

Çfarë kërkon një per-Çfarë kërkon një per-Çfarë kërkon një per-Çfarë kërkon një per-Çfarë kërkon një per-
son i pasur në politikë?son i pasur në politikë?son i pasur në politikë?son i pasur në politikë?son i pasur në politikë?

Do mundohem të bëj më
të mirën për vendin tim.
Dhe një ditë të kem mundë-
si të krenohem për atë që
do bëj.

A ke njohur deputet mëA ke njohur deputet mëA ke njohur deputet mëA ke njohur deputet mëA ke njohur deputet më
të pasur se ty?të pasur se ty?të pasur se ty?të pasur se ty?të pasur se ty?

Fatkeqësisht ka me qin-
dra politikanë shumë më të
pasur se unë, madje mendoj
se njerëzit më të pasur në

filantropike.
 Në fakt, sa i pasur jeni? Në fakt, sa i pasur jeni? Në fakt, sa i pasur jeni? Në fakt, sa i pasur jeni? Në fakt, sa i pasur jeni?
 Nuk besoj se ka shumë

rëndësi.
 Sa e lehtë është të jeto- Sa e lehtë është të jeto- Sa e lehtë është të jeto- Sa e lehtë është të jeto- Sa e lehtë është të jeto-

het në Shqipëri si pasanik?het në Shqipëri si pasanik?het në Shqipëri si pasanik?het në Shqipëri si pasanik?het në Shqipëri si pasanik?
Unë nuk bëj jetë pasani-

ku, janë të pakta lukset që i
lejoj vetes.

Çfarë ju mungon nga Ita-Çfarë ju mungon nga Ita-Çfarë ju mungon nga Ita-Çfarë ju mungon nga Ita-Çfarë ju mungon nga Ita-
lia?lia?lia?lia?lia?

Fëmijët e mi kanë lindur
në Itali dhe familja ime je-
ton aty. Nuk më mungon se
shkoj shpesh.

Sa i përket kulturës sëSa i përket kulturës sëSa i përket kulturës sëSa i përket kulturës sëSa i përket kulturës së
punës, ku ndryshojnë sh-punës, ku ndryshojnë sh-punës, ku ndryshojnë sh-punës, ku ndryshojnë sh-punës, ku ndryshojnë sh-
qiptarët nga italianët?qiptarët nga italianët?qiptarët nga italianët?qiptarët nga italianët?qiptarët nga italianët?

Nuk ndryshojnë shumë.
Italianët kanë eksperiencë,
kurse shqiptarët kanë entu-
ziazëm dhe dëshirë. Gjëja më
e rëndësishme që kam kup-
tuar në këto 12 vjet punë në
Shqipëri është se të rinjtë
shqiptarë kanë një poten-
cial të jashtëzakonshëm.
Bashkë me ta kam plane të
bëj gjëra shumë më am-
bicioze.

KKKKKur nur nur nur nur nuk meruk meruk meruk meruk merrrrrreni me bi-eni me bi-eni me bi-eni me bi-eni me bi-
znes dhe politikë, kush ësh-znes dhe politikë, kush ësh-znes dhe politikë, kush ësh-znes dhe politikë, kush ësh-znes dhe politikë, kush ësh-
të Agroni?të Agroni?të Agroni?të Agroni?të Agroni?

Jam një njeri normal që
bën një jetë të thjeshtë, që
kur kam kohë të lirë kërkoj
ta kaloj me familjen dhe fëm-
ijët.

Si e ndani kohën mesSi e ndani kohën mesSi e ndani kohën mesSi e ndani kohën mesSi e ndani kohën mes
familjes dhe punëve?familjes dhe punëve?familjes dhe punëve?familjes dhe punëve?familjes dhe punëve?

Nuk është e lehtë, fundja-
vat janë të shenjta, kërkoj
t’i kaloj gjithmonë më famil-
jen.

Cila është këshilla që iCila është këshilla që iCila është këshilla që iCila është këshilla që iCila është këshilla që i
jepni gjithnjë fëmijëve?jepni gjithnjë fëmijëve?jepni gjithnjë fëmijëve?jepni gjithnjë fëmijëve?jepni gjithnjë fëmijëve?

Fëmijët e mi janë shumë
të vegjël, por kërkoj t’u
shpjegoj gjithmonë arsyen
se, përse duhet apo nuk du-
het të bëjnë një veprim të
caktuar. Ata kuptojnë
shumë më shumë se
ç’mendojmë ne, prandaj ko-
munikimi me ta është
shumë i rëndësishëm.

Nëse  do  ta  bëje  t iNëse  do  ta  bëje  t iNëse  do  ta  bëje  t iNëse  do  ta  bëje  t iNëse  do  ta  bëje  t i
zgjedhjen, fëmijët tuzgjedhjen, fëmijët tuzgjedhjen, fëmijët tuzgjedhjen, fëmijët tuzgjedhjen, fëmijët tuaj, doaj, doaj, doaj, doaj, do
të bëheshin biznesmen apotë bëheshin biznesmen apotë bëheshin biznesmen apotë bëheshin biznesmen apotë bëheshin biznesmen apo
politikanë?politikanë?politikanë?politikanë?politikanë?

Sot për sot detyra ime
është t’i ndihmoj të bëhen
njërëz të mirë, të ndershëm
dhe të shkolluar. Nëse do të
kenë këto karakteristika
ata mund të shkëlqejnë në
çdo fushë ku të kenë talent.

Sapo është mbyllur sezo-Sapo është mbyllur sezo-Sapo është mbyllur sezo-Sapo është mbyllur sezo-Sapo është mbyllur sezo-
ni vni vni vni vni verererererororororor. K. K. K. K. Ku pushoj Agu pushoj Agu pushoj Agu pushoj Agu pushoj Agrrrrronionionionioni
këtë verë?këtë verë?këtë verë?këtë verë?këtë verë?

Në Itali.

Shqipëri nuk duhen
kërkuar midis biznes-
menëve.

Nëse po, kë?Nëse po, kë?Nëse po, kë?Nëse po, kë?Nëse po, kë?
Nuk e di.
A të bën të pasur politi-A të bën të pasur politi-A të bën të pasur politi-A të bën të pasur politi-A të bën të pasur politi-

ka?ka?ka?ka?ka?
Janë të rrallë politikanët

në Shqipëri që nuk janë pa-
suruar, hyjnë pa shtëpi dhe
bëhen më vila.

Sa lekë ke shpenzuarSa lekë ke shpenzuarSa lekë ke shpenzuarSa lekë ke shpenzuarSa lekë ke shpenzuar
deri më tani për politikën?deri më tani për politikën?deri më tani për politikën?deri më tani për politikën?deri më tani për politikën?

Më pak nga sa kam harx-
huar këto vite në aktivitete

prej nesh të krijoj kushtet
për një jetë më të mirë për
familjen e tij. Më konkre-
tisht, kam në plan të krijoj
një Dixhital Academy, e cila
do të jetë falas për të rinjtë,
ku mund të formohen në
fusha të ndryshme të IT.
Kam një eksperiencë disa
vjeçare në këtë fushë pasi
kam krijuar “Localweb”,
një nga kompanitë më të
mëdha të reklamave online
në Itali që operon edhe në
Angli. Kjo kompani punëson
qindra të rinj ekspert dixhi-
tal dhe është një partnere e
rëndësishme e “Google”, ar-
sye për të cilën në shtator
jemi të ftuar në konferencën
globale të “Google” në New
York.

Pse zgjodhët PD?Pse zgjodhët PD?Pse zgjodhët PD?Pse zgjodhët PD?Pse zgjodhët PD?
Vij nga një familje e per-

sekutuar, e vetmja parti me
të cilën ndaj të njëjtat ide
dhe parime është PD-ja.

Deputeti i PD në Vlorë,Deputeti i PD në Vlorë,Deputeti i PD në Vlorë,Deputeti i PD në Vlorë,Deputeti i PD në Vlorë,
përballë Edi Ramës. A do tëpërballë Edi Ramës. A do tëpërballë Edi Ramës. A do tëpërballë Edi Ramës. A do tëpërballë Edi Ramës. A do të
thotë kjo ndonjë gjë përthotë kjo ndonjë gjë përthotë kjo ndonjë gjë përthotë kjo ndonjë gjë përthotë kjo ndonjë gjë për
Agronin?Agronin?Agronin?Agronin?Agronin?

Në kushte të barabarta
mund të kishte pasur ndon-
jë domethënie.

Çfarë drejtuesi politikÇfarë drejtuesi politikÇfarë drejtuesi politikÇfarë drejtuesi politikÇfarë drejtuesi politik
është Agroni?është Agroni?është Agroni?është Agroni?është Agroni?

Kam drejtuar gjithmonë
mbi parimet e punës,
përkushtimit, meritokra-
cisë dhe ndershmërisë e do
të vazhdoj të ndjek të njëjtat
parime.

Si ishte kalimi nga bi-Si ishte kalimi nga bi-Si ishte kalimi nga bi-Si ishte kalimi nga bi-Si ishte kalimi nga bi-
znesi në politikë?znesi në politikë?znesi në politikë?znesi në politikë?znesi në politikë?

Për momentin shumë im-
penjativ, për më shumë
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Marina i çon ftesën e dasmës
REAGIMI I LUANËS NUK PRITEJ

Për pak ditë moderatorja
Marina Vjollca dhe reperi

Getoar Selimi do të lidhen në
martesë. Këto ditë ka nisur
shpërndarja e ftesave të dasmës,
e cila ka të veçantë se vjen e
personalizuar për çdo të ftuar.
Këtë herë ka qenë motra e saj
Luana, e cila ka publikuar
ftesën që i ka ardhur, të cilën e
ka me petale trëndafili të
ngjyrave të ndryshme. Krahas
ftesës ajo ka shkruar: “Mishëri-
mi i shpirtit tuaj në art i te-
jkaloj pritshmëritë me këto ftesa
të personalizuara. Jam kaq
shume e emocionuar dhe e
lumtur për ju! Ju dua shumë
Marina Vjollca dhe Getoar
Selimi”,-përfundon postimi i
Luanës në rrjetin “Instagram”.

Vera akoma nuk ka përfunduar e shumë personazhe të famshëm zgjedhin
të pushojnë në këto ditë të fund gushtit. Një prej tyre është dhe modera-

torja e njohur Jonida Vokshi. Ajo është vlerësuar për bukurinë dhe format e
saj seksi. Moderatorja rrallëherë ka postuar foto nga pushimet e saj. Këtë vit
mesa duket bukuroshja ka vendosur të pushoj në Shqipëri. Së fundmi ajo
është parë në Livadh të Himarës duke shijuar rrezet e diellit me miqtë e saj.
Në foto Vokshi shfaqet tejet seksi e veshur me bikini të zeza. Si shumica e të
famshmëve simpatikja e emisionit “Thurje” ka zgjedhur të pushojë në bregde-
tin e jugut.

Pushimet familjare të
Yllka Mujos, Elias dhe Amosit
Gjithë familja ka shkuar me pushime. Aktorja e madhe, Yllka Mujo, së bashku

me dy fëmijët e saj kanë zgjedhur Korçën. Amosi dhe e dashura e tij, sapo janë
kthyer nga ishujt e Greqisë, kurse Elia dhe Yllka i janë bashkuar atyre në një
mbrëmje korçare. I vetmi që ka munguar nga familja është Princ Leka dhe fansat e
Elias janë shqetësuar për të. Siç duket ai do ketë pasur ndonjë angazhim pune, të
cilat zakonisht i ka jashtë vendit. Koha për familjen, sepse pushimet me ta janë
gjithmonë më të bukurat. Ata duken shumë të lumtur pranë njëri-tjetrit.

JONIDA VOKSHIN NUK E KENI PARË KURRË KËSHTU
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Artroza mund të komp
likohet lehtësisht me një
tjetër situatë sëmundje
je lidhur kjo me dekalçi-

fikimin dhe dobësimin e kockës,
osteoporozën.

Artroza është shprehja e një
vuajtjeje të tipit degjenerativ të ar-
tikulacioneve, që manifestohet me
prishjen e kërceve që veshin kokat
e artikulacioneve, me proliferime
kockore përreth gjithë kërceve të
konsumuara, me trashje kockore
dhe ngurtësim të ligamenteve e të
kapsulave që bashkojnë elementët
që formojnë një nyjëzim (që mund
të jetë shpatull, bërryl, kyç – dore,

kërdhokull, gju ose kavilje) .
Është një proces patologjik i

moshës së pleqërisë dhe pse në
10% të rasteve mund të fillojë më
herët edhe rreth moshave 25-30
vjeçare. Më tej artikulacionet e
prekura nga sëmundja janë ato që
vihen më shumë nën ngarkesë (ar-
tikulacionet mbajtëse) e që kanë
nxitjet më të mëdha mekanike, gjë
që shpjegon se përse goditet më
herët nga të tjerat kolona verte-
brale dhe përse “dhembjet e
shpinës” janë të parat që shfaqen.

Atëherë bëhet fjalë për spondi-
lartrozën, te e cila janë tipike
vendloka1izimet pothuajse eksk-

Çfarë është artroza
dhe me kë mund të
ngatërrohet ajo

luzive të traktit cervikal dhe ato të
traktit lumbar, me bashkësho-
qërimin shumë herë me shenjat neu-
rologjike, si radikoliti dhe neuriti
(shprehje të shtypjes, tërheqjes apo
irritimeve të trungjeve nervore që
dalin nga palca shpinore, ndërmjet
vertebrave e në vetë vertebrat).

Dhembja është bllok funksional.
Por kujdes! Artroza e kolonës mund
të komplikohet lehtësisht me një
tjetër situatë sëmundjeje lidhur kjo
me dekalcifikimin dhe dobësimin e
kockës, osteoporozën.

Nëse infarkti ose tumoret janë në
vendin e parë, ndër sëmundjet më të
rënda që prekin njerëzit në pjesën e

dytë të jetës, jo më pak e rëndë-
sishme është kjo situatë pa-
tologjike, që me djallëzi, por në
mënyrë të pamëshirshme, i
korr viktimat e saj në moshë
mesatare dhe përbën një sh-
kak të rëndë të sëmundsh-
mërisë kronike.

Të ushqyerit e shëndet-
shëm, aktiviteti fizik i rregullt
(në mungesë të diçkaje tjetër,
ushtrimi i një gjimnastike të
përditshme mjekuese), respe-
ktimi i ekuilibrave të
“ngarkesës” dhe të qenit “sh-
karkuar” të kolonës (gjatë ng-
ritjes së peshave, kur udhëton
me makinë, në kryerjen e ak-
tiviteteve sportive, e deri në të
pushuarit në shtroja të përsh-
tatshme), kontrollet peri-
odike të gjendjes vertebrore
dhe përkujdesjet ndaj tyre,
nëse është e nevojshme,
mundësojnë ndër të tjera real-
izimin e një parandalimi efi-
kas.
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BULEVARDI
POLITIKNa merrni seriozisht!

Rama me pamje të kishës së Thethit,
komentuesit: Të ndihmoftë!

Peleshi i entuziazmuar për postin e
ri: O sot, o kurrë!

Dedikimi emocionues i
zëdhënëses për ministren
Gjermeni

Zëvendëskryeministrja: Ramën e
kam kundërshtuar dhe vazhdoj ta bëj

Kryeministri Edi Rama e nisi ditën e parë të javës, të parën
pas shpalljes së kabinetit të ri qeveritar me urimin për një

ditë të mbarë për gjithë ndjekësit e tij në rrjetin social “Face-
book”. “Mirëmëngjesi dhe ju uroj një ditë të mbarë me këtë
pamje spektakolare të kishës së Thethit, ndërtuar më 1892 dhe
ku At’Shtjefën Gjeçovi hapi 100 vjet më parë dhe shkollën e
parë të shqipes për fëmijët e zonës”,- shkruan Rama. Por një
nga komentuesit i thotë: “Ishalla të ndihmon…!”

Pasi mbajti për rreth 4 vjet postin e zëvendëskryeministrit, Niko Peleshit
iu besua Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. Vetëm një ditë më

pas, ministri i ri i qeverisë “Rama 2” ka komentuar sfidën e së ardhmes, siç
e quan ai, me moton “O sot o kurrë”. Duket se Peleshi ka filluar nga puna
duke planifikuar dimensionin e ri të dikasterit që do të drejtojë që nga
shtatori i 2017-ës.
“Sfidë e re, dimen-
sion i ri, agroenergji,
ftesë e hapur për
këdo që beson njëlloj
si unë te potenciali i
fshatit dhe partneri-
teti urban-rural. O
sot, o kurrë!” #bujqe-
siashqiptare #siguri-
aushqimore”

Eglantina Gjermeni,
ish-ministrja e

Zhvillimit Urban, për
shkak se ministria në
fjalë nuk do të ekzistojë
më, të paktën për katër
vitet e ardhshme, mbeti
jashtë kabinetit të ri të
qeverisë “Rama 2”.
Zëdhënësja e ish-
ministres, Albana
Qehajaj shprehet e
emocionuar teksa
vlerëson figurën e
Gjermenit. “Jeta shpesh
i testoka njerëzit. Por falë teje unë mësova që
sa më e pjerrët jeta, aq më të forta janë
këmbët për të ecur përpara. Për aq sa pata
kënaqësinë të punoja me ty, u ndjeva krenare
se ia dolëm. Më e mira s’ka ardhur ende nëna,
gruaja dhe që sot mikja ime fisnike”, shkruan

Senida Mesi u zgjodh zëvendëskryeministre e qeverisë “Rama II”. Gjatë fush
atës elektorale, në 30 maj, disa javë përpara zgjedhjeve parlamentare, ishte e

ftuar në emisionin “Opinion” si kandidate për deputete me PS-në. Jo vetëm që u
zgjodh, por Rama tashmë e ka emëruar zv/kryeministre të qeverisë së tij. Ajo
paralajmëroi se do të mbante  këtë detyrë të rëndësishme, nëse Partia Socialiste
fitonte zgjedhjet. Por e pyetur nga Fevziu nëse ka kurajën ta kundërshtojë
kryeministrin Rama, Mesi pohoi se e ka bërë dhe do vazhdojë ta bëjë. Ta shohim
se sa do t’i qëndrojë fjalës së saj tani që u zgjodh zëvendësja e tij. “Unë e kam
bërë dhe e kam provuar, kontrolloni “Facebook”-un tim. E kam bërë dhe do
vazhdoj ta
kundërshtoj
nëse gjith-
monë qëllimi
kryesor i imi
dhe i Ramës
do të jetë
zhvillimi i
vendit, zhvilli-
mi i qytetit,
zhvillimi i
Shkodrës”, tha
zj.Mesi.
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Fëmijët u lejuan të shkojnë në
shkollë, ishte lajm i gëzue
shëm, do shkonim në shkollë

do dilnim dhe nga telat për pak
kohë. Shtatori po afronte dhe ne
po bëheshim gati për ditën e parë
të shkollës, problem më i madh
ishte se çfarë do vishnim, çfarë do
mbathnim, se librat na i dhanë
falas. Leka me Franin, që ishin më
të mëdhenj se ne, na sajuan mua
e vëllait një palë sandale me rri-
pat e frenave të kuajve që i gjetën
te stalla, ndërsa pantallonat ishin
mirë, ishin pak të grisur tek gjun-
jët, kishim edhe një jelek, që sapo
e kishte punuar motra, Lajdja.
Leka e Frani ishin vëllezërit e Pal
Mëlyshit, pas vrasjes së Palit ata
u liruan. Kur shkuam në shkollë,
para se të hynim në klasë te obor-
ri, ishte një fotograf, i cili na bëri
nga një foto, kur e futi kokën në
aparat unë u tremba. Pritni pak,-
tha fotografi,- e merrni fotot. Fo-
tografinë e asaj dite e kemi si
kujtim të vetëm të atij kampi. Dita
e parë e shkollës për mua nuk sh-
koi mirë se kur po dilnim për t'u
kthyer në kamp mësuesi më ndal-
oi duke më thënë "E do babain?...
Ku e ke babain?" Unë i thoja se e
dua babain, megjithëse nuk e
kisha parë e as më kishte parë kur-
rë, e mësuesi më godiste me tehun
e vizores, më mbajti afër një orë
mbas mësimit, vëllai me motrën
rrinin mbrapa derës, kur më la të
lirë mësuesi, unë eca pak e pastaj
më morën në krahë herë motra e
herë vëllai se më kishte rënë të
fikët. Librat na i dhanë falas, për
të shkuar në shkollë e kishim të
vështirë se rruga ishte pak malore
e nuk na mbanin gjunjët, ishim të
dobët nga mungesa e ushqimit. E
kishim të vështirë për të mësuar
për të bërë detyrat, abetaren për
ta mësuar e vendosnim në gjunjët
e hollë që sa mezi e mbanin, ndër-
sa detyrat i bënim barkas, bojën e
shkrimit e bënim me lulëkuqe që
i mblidhnim në oborrin e kampit
ose e bënim me mullaga. Unë nga
ndonjëherë përdorja djepin tim si
tavolinë për të bërë detyrat, kjo
nuk vazhdoi shumë. Një malsore-
je i vdes fëmija i vogël, nuk kishte
dërrasë për të bërë arkivolin, nëna
ime i dha djepin tim e sajuan një
arkivol.

Ata që mbaruan klasën e shtatë
i detyruan të shkojnë në punë.
Puna ishte shumë e rëndë për ata
trupa të njomë e të pa ushqyer.
Prisnin dru e i ngarkonin në kur-
riz në male për Degën e
Brendshme e për komandën e pol-
icisë të kampit. Nuk ishin të pak-
ta rastet kur mbushnin thasë me
plehun e staneve e i, sillnin në
kamp për bahçen e policisë. Shpi-
na e tyre e njomë bëhej gjak edhe
nga drizat e trasha që i ngarkonin
në shpinë për t'i sjellë për

RREFIMI

Simon Mirakaj: Në shkollë
me sandale prej rripave
të frenave të kuajve që
i gjetën te stalla

"Kujtim (i tmerrshëm)
nga kampi i Tepelenës"Nga Simon Mirakaj

kuzhinën e kampit.
Drutë, plehu, drizat i
bënin në mal që ishte
një orë, a më shumë
larg nga kampi. Me
gjithë këtë lodhje, me
gjithë këtë mundim,
ato mendjen e kishin
tek vëllezërit e motrat
më të vegjël që i kishin
lënë në kamp të uritur.
Mbasi kishin bërë bar-
rën e druve turreshin
nëpër ferra për të
mbledhur manaferra
apo gorrica. Kur
niseshin në Turan për të
prerë dru merrnin me
vete nga një gavetë për ta
mbushur me hirrë,
punëtorët e baxhos ja jep-
nin fshehurazi. Ne e din-
im orarin kur ktheheshin
nga puna, iu dilnim për-
para, se e dinim se diçka
na kanë sjellë.
KAMPI

Ky kamp internimi
ishte i rrethuar me tela
me gjemba e gjendej buzë
lumit të Bënçës, i cili dim-
rit ishte mjaft i rrëmbyeshëm, ka-
mpi ishte i ndërtuar nga italianët,
gjatë luftës me Greqinë. Kampi
kishte pesë kazerma të gjata afër-
sisht 50m, tri ishin me të internu-

ar, një kazermë kishte 600 - 700 te
internuar. Brenda kazermat kishin
shtretër marinarësh pa ndarje ku
flinin familjarët. Ishte dhe një ka-
zermë që kishte vetëm muret anë-

sore, ishte goditur me predha gjatë
luftës, por të internuarve të këtij
kampi shfarosës ju shërbeu si lavan-
teri ku gratë zienin rrobat apo la-
nin fëmijët. Ndërsa kazerma tjetër
shërbente si depo. Në situata të til-
la ku nëpër kazerma kishte mbi
popullim, higjiena ishte zero, mor-
ri bënte kërdinë si te fëmijët e te të
rriturit, prandaj nënat na lanin
verë e dimër në atë kazermë të zbu-
luar. Dimri në Tepelenë ishte
shumë i ftohtë, kur na merrnin
nënat për dore në dimër për të na
dërguar atje për të na larë, shkonim
duke qarë. Brenda kampit gjendej
komanda e policisë, furra e bukës,
infermieria, anash komandës ishte
një vend i ngritur ku vendoseshin
kazanët e gjellës që jepej dy herë
në ditë në drekë e në darkë. Koman-
da e policisë përbëhej nga koman-
danti toger Hakiu, aspirant Syrjaj,
mareshal Tomi dhe kapteri

famëkeq, Selfo, një katil i lin-
dur që bënte apelin dhe në
12 të natës kur njerëzit dhe
mund t'i kishte zënë gjumi,
them mund, mbasi natën i
shikoje nënat apo motrat,
vëllezërit më të rritur që me
një copë pishë në dorë digj-
nin foletë e çimkave që
kishin pushtuar shtretërit
e kërkonin të na pinin dhe
atë pikë gjak që na kishte
mbetur. Kapter Selfo ul-
ërinte sa hynte në kazer-
më për të bërë apelin,
pastaj fillonte po me ulëri-
ma duke zbuluar jorganët
për t'i kontrolluar famil-
jarët, kishte raste që i
zbriste të gjithë njerëzit
nga krevatet e nëse ndon-
jë grua nuk e kishte mar-
rë fëmijën në krahë, e
detyronte të shkonte ta
zgjonte fëmijën e ta mer-
rte në krahë për ta para-
qitur para kapter Selfos.
Natën vonë dëgjoheshin
dhe zëra të fëmijëve të
uritur që iu kërkonin
nënave bukë e nënat
motrat më të mëdha me
lot në sy kërkonin t'i

qetësonin me ndonjë përrallë që t'i
hutonin e t'i zinte gjumi.

Kampi përbëhej nga gra, fëmijë
e pleq, sepse burrat ishin disa në
mal që luftonin kundra instalimit
të diktaturës komuniste, disa ish-

Simon Mirakaj, sjell një fotografi të realizuar rrugës për në shkollë, kur vuante
qëndrimin në ish-kampin famëkeq të Tepelenës.
Ndërsa kampi do t'i nënshtrohet një projekti të Autoritetit për Informim mbi Dokumentet
e ish-Sigurimit të Shtetit 1944-1991, që synon kthimin e tij në një muze memorie mbi të
shkuarën, ish-i dënuari që (mbi)jetoi në atë kamp, kujton kohët e dhimbshme.

in vrarë në përpjekje, disa ishin në
burg, disa ishin arratisur. Nuk le-
johej të dilje jashtë telave me për-
jashtim të atyre që shkonin në
punë e fëmijëve, që shkonin në
shkollë. Trajtimi ishte çnjerëzor,
bukë 500 gram në ditë si baltë e pa-
pjekur, ndërsa gjella ndahej në
drekë e në darkë. Gjella ishte lëng
makaronash, në kazanin me ujë
lundronte ndonjë fije makaroni
apo ndonjëherë ndonjë kokërr
groshe, gatuanin dhe bollgur që
ishte gjithë krimba dhe ata noto-
nin të qetë në kazan e pastaj për-
fundonin në barkun e të uriturve,
njerëzit e hanin bollgurin duke
mbyllur sytë. Në darkë zakonisht
njerëzit nëpër kazermë rreshto-
heshin për të zënë radhën për te
soba për të pjekur lendet që të
shuanin sado pak urinë e për të
tharë rrobat nga shiu, që i kishte
zënë në punë në mal. Uria kishte
pushtuar gjithë kampin, dy fëmijë
që ishin më guximtarë, kaluan
fshehurazi telat e filluan të hanë
manaferra, mbasi hëngrën mirë u
kthyen për t'u futur në kamp,
ndërkohë i pa kapteri, i ndaloi të
dy, i mori duke i rrahur me shpul-
la dhe i lidhi për një shtyllë, që ish-
te afër çezmës. Të dy fëmijët e
lidhur për shtylle ishin Zef
Mirakaj e Liman Koleci të moshës
9 vjeç. Kur i zuri nata të lidhur, fil-
luan të qanin nga frika ndërsa,
nënat e tyre motrat e të afërmit
rrinin brenda telave të kampit
duke ju dhënë kurajë: "Mos keni
frikë se ja ku jemi!". Të dy fëmijët i
liruan në mëngjes, të dyve ju kish-
te rënë të fikët kur i morën famil-
jarët. Vdekjet e fëmijëve dhe
pleqve vazhduan si shkak i mung-
esës së higjienës e ushqimit, çdo
dite dëgjoje nënat që vajtonin fëm-
ijët. Vdiqën afërsisht 300 fëmijë e
400 pleq. Aty vdiq edhe gjyshja jonë
nënë Dedja. Varret u lëvizën tri
herë, herën e tretë i vendosën buzë
lumit të Bënçes, i cili dimrit fry-
hej e përpiu në shtratin e vet dhe
eshtrat e tyre, sot janë pa varre.
Çdo ditë hapej porta e kampit se
vinin kamionë me të internuar nga
rrethe të ndryshme të vendit, bren-
da pak ditëve erdhën 300 familje
vetëm nga Mirdita. Ditëve të pran-
verës që kishte rënë i ftohtit fëm-
ijët i shikoje që luanin me zare te
kuzhina e prishur, të tjerët që ish-
in pak më të rritur gjuanin me llas-
tiqe nëpër stallat e kuajve apo der-
rave. Njerëzit ishin shumë solidarë
me njeri-tjetrin, ishin të gatshëm
për të ndihmuar njeri-tjetrin në
ato kushte të tmerrshme, fisnikëria
e tyre dallohej. Të moshuarit në
ditët me diell dilnin në oborre e
bisedonin njëri me tjetrin, duke
treguar histori të ndryshme.

Në foto:
Simon Mirakaj



E martë 29 Gusht 2017  - 19KULTURE

INTERVISTA

Kuratori kryesor i Galerisë
Kombëtare në Pragë: Veprat
duhen ndjerë edhe pa u kuptuar

Arti si përjetim dhe një
manifest për bujarinë

"Sot pushon shpengueshëm mbi
të hapunat drandofile."

Një varg i poezisë së Rainer
Maria Rilke u bë temë e bisedës së
Adam Budak, kurator drejtues në
Galerinë Kombëtare, Pragë në
kuadrin e "Art House School" në
Art House në Shkodër. Përtej var-
gut, biseda u përqendrua te bujar-
ia dhe shkëmbimi, duke marrë
shkas nga historiku i themelimit
të Galerisë Kombëtare në Pragë.

Ishte fundi i 1700-ës, kur një
grup aristokratësh dhe intelektu-
alësh çekë vendosën të përmirë-
soninin "shijen artistike" të sho-
qërisë duke themeluar një aka-
demi artesh dhe një galeri artesh,
për çka vunë në dispozicion kole-
ksione veprash dhe jo vetëm. Tek-
sa sot koleksionet e Galerisë Ko-
mbëtare të Arteve në Pragë përf-
shijnë autorë si Pablo Picasso,
Georges Braque, Auguste Renoir,
Vincent van Gogh, Gustav Klimt,
Adam Bunak, kurator i kësaj gale-
rie, në bisedën e tij para artistëve
të "Art House School" të premten,
foli jo vetëm për bujarinë dhe
nevojën për filantropë, siç qenë
themeluesit e galerisë së Pragës,
por edhe mbi politikat e menax-
himit të një muzeu. Duke u ndalur
në punën e artistit të njohur
francez Pierre Huyghe, biseda me
artistët kaloi te "maska", identite-
tet, hapësira mes artit dhe pub-
likut, roli i muzeut mes "shkollës
ku mëson dhe muzeut si hapësira
ku ndjen e shijon", nevoja për
filantropë në art dhe politika e tij
për të mbledhur vepra në galerinë
çeke, duke e kthyer bujarinë e
themeluesve të saj si një model e
program për ditët tona, e nevojën
për pothuaj një manifest mbi bu-
jarinë.

Prej 23 gushtit, "Art House" ka
bërë së bashku në "Art House
School", një grup prej dhjetë
artistësh të rinj që kanë qenë ak-
tivë vitet e fundit në skenën sh-
qiptare. Në një përvojë alternative
shkollimi ku dijet nuk përcillen
në mënyrë vertikale e hierarkike
nga dikush që di tek ato që nuk
dinë, por shkëmbehen në mënyrë
rrethore mes artistëve Silva Agos-
tini, Bora Baboçi, Fatlum Doçi, Lek
M Gjeloshi, Jetmir Idrizi, Iva Lu-
lashi, Alket Frashëri, Remijon
Pronja, Alketa Ramaj e Stefano
Romano, me mentorët Zef  Paci e
Adrian Paci. Një grup kuratorësh
dhe artistësh ndërkombëtarë do të
dialogojnë me pjesëmarrësit, ku i
pari syresh ishte Adam Bunak, që
vjen në GSH me intervistën e më-
poshtme.

- Ju folët me artistët për një- Ju folët me artistët për një- Ju folët me artistët për një- Ju folët me artistët për një- Ju folët me artistët për një
lloj "boshllëku", mes artit e pub-lloj "boshllëku", mes artit e pub-lloj "boshllëku", mes artit e pub-lloj "boshllëku", mes artit e pub-lloj "boshllëku", mes artit e pub-
likut. Klikut. Klikut. Klikut. Klikut. Kujt i drujt i drujt i drujt i drujt i drejtohet kejtohet kejtohet kejtohet kejtohet ky ary ary ary ary art qët qët qët qët që
kuptohet me vështirësi? Çfarë pokuptohet me vështirësi? Çfarë pokuptohet me vështirësi? Çfarë pokuptohet me vështirësi? Çfarë pokuptohet me vështirësi? Çfarë po
ndodh me audiencën e artit bash-ndodh me audiencën e artit bash-ndodh me audiencën e artit bash-ndodh me audiencën e artit bash-ndodh me audiencën e artit bash-
këkohor apo duhet t'ia shpje-këkohor apo duhet t'ia shpje-këkohor apo duhet t'ia shpje-këkohor apo duhet t'ia shpje-këkohor apo duhet t'ia shpje-
gojmë artin publikut?gojmë artin publikut?gojmë artin publikut?gojmë artin publikut?gojmë artin publikut?

Arti operon më gjuhën e vet, siç
një disiplinë tjetër, për shembull
të prodhuarit këpucë operon me
një gjuhë tjetër. Artisti ka shpirt
të pasur, ka imagjinatë ndaj kri-
jojnë punë arti pasi për atë kanë

Fatmira Nikolli

studiuar në akademi, dinë se çfarë
nënkupton arti. Në rastin e artit
bashkëkohor, gjuha bëhet mbase
gjithnjë e më shumë komplekse,
me disa shtresëzime. Në këto kush-
te, arti sot, arti bashkëkohor është

më kërkues se më parë, ka më pak
narrativë, më pak përshkrim dhe
përdor gjuhë tjetër. Kjo është ar-
syeja pse është një sfidë e madhe
për muzetë dhe veçanërisht për
kuratorët për të qenë ndërmjetës

mes domethënies së veprave të ar-
tit dhe publikut, që nuk është
mbase fort e edukuar në fushën e
artit dhe vetë artistit.

Siç ju dini, së fundmi profesio-
ni i kuratorit është bërë kaq pop-
ullor.

Ka një numër në rritje të kurse-
ve kuratoriale, ose shkollave për
kuratorë ku mëson se çfarë do të
thotë të jesh kurator, si të përk-
thesh gjuhën e një artisti, që ësh-
të mbase shumë hermetik në një
gjuhë që shumica e shoqërisë, e jo
vetëm elitat, do e kuptojnë.

- Pra, një njeri që e merr dhu-- Pra, një njeri që e merr dhu-- Pra, një njeri që e merr dhu-- Pra, një njeri që e merr dhu-- Pra, një njeri që e merr dhu-
ratën nga artisti  dhe ua jepratën nga artisti  dhe ua jepratën nga artisti  dhe ua jepratën nga artisti  dhe ua jepratën nga artisti  dhe ua jep
njerëzve?njerëzve?njerëzve?njerëzve?njerëzve?

Po, por ka edhe diçka mbi
dëshirën dëshpërimisht të madhe
për të kuptuar një vepër arti.
Mbase një vepër arti nuk është për
t'u kuptuar.

 - Duhet vetëm ta ndjejmë? - Duhet vetëm ta ndjejmë? - Duhet vetëm ta ndjejmë? - Duhet vetëm ta ndjejmë? - Duhet vetëm ta ndjejmë?
Duhet ta ndjejmë, duhet ta shi-

jojmë, duhet ta përjetojmë. Tan-
imë, një vepër arti bëhet më shumë
përjetim, se sa diçka që duhet ta
kuptojmë- vetëm, sepse dikush
ndjehet nervoz a ndjen frustrim,
që nuk e kupton dhe nuk mund të
lidhet me një vepër arti. Nëse ne e
pyesim publikun, ose nëse ne i
themi atij që detyra jonë nuk ësh-
të ta kuptojmë veprën e artit dhe
se nuk duhet të jemi të trishtuar
se nuk e kuptojmë, duhet t'u themi
se është më shumë për të gjalluar
ndjesi të tjera, për të zhvilluar dhe
për të përjetuar një vepër arti si
një shprehje të qartë të imagji-
natës. Mbase kuratorët në një ek-
spozitë mund të ndihmojnë për
këtë.

- R- R- R- R- Reeeeegjimet totalitargjimet totalitargjimet totalitargjimet totalitargjimet totalitare këre këre këre këre kërkuankuankuankuankuan
një art për masat, për shumicën.një art për masat, për shumicën.një art për masat, për shumicën.një art për masat, për shumicën.një art për masat, për shumicën.
Arti  qe thjeshtësisht i  kup-Arti  qe thjeshtësisht i  kup-Arti  qe thjeshtësisht i  kup-Arti  qe thjeshtësisht i  kup-Arti  qe thjeshtësisht i  kup-
tueshëm për të gjithë. A kemitueshëm për të gjithë. A kemitueshëm për të gjithë. A kemitueshëm për të gjithë. A kemitueshëm për të gjithë. A kemi
mbërritur te arti konceptual simbërritur te arti konceptual simbërritur te arti konceptual simbërritur te arti konceptual simbërritur te arti konceptual si
nenenenenevvvvvojë për t'u shprojë për t'u shprojë për t'u shprojë për t'u shprojë për t'u shprehur ndrysheehur ndrysheehur ndrysheehur ndrysheehur ndryshe,,,,,

apo diçka brenda nesh na çoi teapo diçka brenda nesh na çoi teapo diçka brenda nesh na çoi teapo diçka brenda nesh na çoi teapo diçka brenda nesh na çoi te
kkkkky ary ary ary ary art edhe si net edhe si net edhe si net edhe si net edhe si nevvvvvojë për të shtyrëojë për të shtyrëojë për të shtyrëojë për të shtyrëojë për të shtyrë
e për t'u larguar nga arti realiste për t'u larguar nga arti realiste për t'u larguar nga arti realiste për t'u larguar nga arti realiste për t'u larguar nga arti realist
jo pak i imponuar në Lindje ngajo pak i imponuar në Lindje ngajo pak i imponuar në Lindje ngajo pak i imponuar në Lindje ngajo pak i imponuar në Lindje nga
regjimet?regjimet?regjimet?regjimet?regjimet?

Mendoj se arti duhet të jetë i
lirë, duhet të jetë i pakushtëzuar,
nuk duhet të ndjekë ideologji, apo
të kërkojë diçka. Arti në komu-
nizëm, siç e dimë, ishte plot me
ideologji dhe kjo është gabim, sepse
të kufizon në produktin artistik. Në
këtë rast, ne luftojmë kundra tij
sigurisht, por ajo që është më e
çmuara është të krijojmë një art që
është i pa shtrënguar, që nuk ësh-
të zëdhënës i një force pas tij: qoftë
kjo ideologji, politikë, apo axhendë
tjetër.

-  Ç'ekspozita vizitohen më- Ç'ekspozita vizitohen më- Ç'ekspozita vizitohen më- Ç'ekspozita vizitohen më- Ç'ekspozita vizitohen më
shumë në Galerinë Kombëtare tëshumë në Galerinë Kombëtare tëshumë në Galerinë Kombëtare tëshumë në Galerinë Kombëtare tëshumë në Galerinë Kombëtare të
Pragës?Pragës?Pragës?Pragës?Pragës?

Programi ynë, dhe unë jam
përgjegjës për pjesën më të madhe
të këtij programi, është shumë i
ndryshëm. Ne përpiqemi të kemi
ekspozita që shërbejnë si "block-
buster", duke pritur që këto të shër-
bejnë për të tërhequr audienca të
mëdha, dhe këto janë kryesisht
ekspozita të artistëve të mëdhenj.
Vitin e kaluar një nga ekspozitat
më të suksesshme ishte ajo e Hen-
ri Rousseau ndërsa tani kemi një
ekspozitë të Gerhard Richter. Disa
vepra janë më popullore, njerëzit
e pëlqejnë pikturën dhe po ashtu
fotografinë, por dihet që janë pak
problem instalacionet. Ne
përpiqemi të balancojmë pro-
gramin tonë që të kemi njëherësh
të hapura, ekspozita që janë për
shumicën e njerëzve e po ashtu
përpiqemi ta tërheqim këtë audi-
encë drejt një projekti që është më
ambicioz, më hermetik.

- Ekspozita për disa shtresa?- Ekspozita për disa shtresa?- Ekspozita për disa shtresa?- Ekspozita për disa shtresa?- Ekspozita për disa shtresa?
Po, sepse duke pasur një ek-

spozitë popullore dhe një tjetër
ekspozitë më të vështirë, e para
bën që të vizitohet më shumë dhe
e dyta.

- Cili është sot misioni i një in-- Cili është sot misioni i një in-- Cili është sot misioni i një in-- Cili është sot misioni i një in-- Cili është sot misioni i një in-
stitucioni kombëtar si Galeriastitucioni kombëtar si Galeriastitucioni kombëtar si Galeriastitucioni kombëtar si Galeriastitucioni kombëtar si Galeria
Kombëtare në Pragë dhe misioniKombëtare në Pragë dhe misioniKombëtare në Pragë dhe misioniKombëtare në Pragë dhe misioniKombëtare në Pragë dhe misioni
i artit sot?i artit sot?i artit sot?i artit sot?i artit sot?

Galeria Kombëtare për të cilën
punoj, ka pesë koleksione dhe mis-
ioni është të mirëmbajmë koleksio-
net, t'i zhvillojmë ato, ta bëjmë të
njohur atë në Çeki dhe mendoj se
një pjesë tjetër me rëndësi është
ta kontesktualizojmë këtë produkt
lokal artistik në një hapësirë
ndërkombëtare. Ne prezantojmë
ekspozita të artistëve ndërko-
mbëtarë ku krijojmë dialogë mes
artistëve lokalë dhe atyre ndërko-
mbëtarë, mes artistëve pak të njo-
hur lokalë me ata shumë të njohur
ndërkombëtarë, për të parë lidhje,
për të parë pas në histori, për dia-
logë të mundshme, mes stileve dhe
artistëve, lëvizjeve të artit të shek-
ullit tonë.

-A keni një projekt me Sh--A keni një projekt me Sh--A keni një projekt me Sh--A keni një projekt me Sh--A keni një projekt me Sh-
qipërinë?qipërinë?qipërinë?qipërinë?qipërinë?

Kemi pasur një bisedë, por ende
nuk kemi asgjë konkrete.
Bisedimet do të vazhdojnë në mua-
jin shtator për të parë një bash-
këpunim të mundshëm.

KUSH ËSHTË ADAM BUDAK
Që nga viti 2014, Adam Budak është kuratori kryesor në Galer

inë Kombëtare në Pragë, Çeki. Më herët ka qenë kurator për
artin bashkëkohor në Hirshhorn Museum and Sculpture Garden
në Washington, si edhe në Graz të Austrisë, në galerinë Art Bunki-
er Sztuki në Krakov, Poloni. Budak ka kuruar ekspozita të shumta,
përfshirë Manifesta 7 (Trentino Alto Adige), Bienalen e Venecias
(Pavijoni polak i Bienales së Arkitekturës dhe Pavijoni i Estonisë në
Bienalen e Artit), dy botime të Bienales së Pragës, Bienalen e Gh-
erdenais, etj. Ka punuar me shumë artistë të njohur, duke përfshirë
Louise Bourgeois, John Baldessari, Sharon Lockhart, Monika Sos-
noëska, Ai Weiwei dhe Brian Eno. Bunak ka kontribuar në shumë
botime dhe ka redaktuar dy vëllime të "Ç'është Arkitektura?"

Adam Budak:Adam Budak:
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Pas “Fake news”,
vijnë “Fake ideas”

Hëna rrit  optimizmin dhe aftësinë ko-
munikuese. Vërtet do të jeni pak ego-
centrikë, por edhe të shkëlqyer dhe in-
teresant si kurrë më parë! E dini fatin
tuaj, por do të arrini edhe të përfitoni
nga rast i  për të mësuar nga persona
vërtet të veçantë.

DEMI

Plutoni jo shumë miqësor do t’ju kuj-
tojë se duhet të ndërtoni marrëdhënie
të karakterizuara nga ekuilibri i duhur
midis rastësisë dhe vetëkontrollit. Vazh-
doni të hani në mënyrë të shëndet-
shme, duke zgjedhur me saktësi ush-
qime të cilësisë së mirë.

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

V I R G J E R E S H A

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Bashkëveprimi i planetëve do të bëjë që hu-
mori juaj të ketë luhatje. Mos u mbyllni bren-
da vetes. Pranoni dhe besojuni të tjerëve.
Për të arritur në një mirëkuptim më të madh,
vëreni veten në vendin e partnerit dhe bëni
më të mirën që mundeni.

Me p lanet in  e  dashur isë që ju  mbron,
do  të  kë rkon i  mundës i  d ia logu  dhe
bashkëpunimi  me personin  e  zemrës.
L idh ja  do  të  rezu l to jë  më e  fo rcuar .
Fa lë  Venus i t  që  vazhdon t ’ ju  mbro jë ,
nuk  duhe t  të  s fo rcohen i  shumë për
të  qëndruar  në  fo rmë.

Do të keni fërkime me një familjar që këm-
bëngul që gjithçka shkon mirë, ndërsa në
realitet ka tensione të fshehura. Kush jeton
në çift duhet të bëjë kujdes që të mos ndër-
likojë atë që është e thjeshtë dhe e drejt-
përdrejtë.

M e  f a v o r i z i m i n  e  J u p i t e r i t ,  n ë s e
j e n i  n ë  k ë r k i m  t ë  n j ë  p u n e ,  d i j e n i
s e  f a t i  m u n d  t ’ j u  t r o k a s ë  n ë  d e r ë .
M o s  r r i n i  d u a r k r y q .  F a l ë  V e n u s i t
m i k e  q ë  j u  v ë z h g o n ,  m u n d  t ë  h a p -
n i  n j ë  k a p i t u l l  t ë  r i  n ë  l i d h j e t  e
j u a j a  d a s h u r o r e .

Ndon jë  zënkë  më shumë dhe k l ima
dashurore do të ndikohet ndjeshëm. Do
të jetë më mirë t ’ i  kontrolloni reagimet
tuaja të gjaknxehtësisë. Një mik, vetëm
për të mohuar mbështetjen e premtuar,
do të përpiqet  t ’ ju  fusë dyshime për
zgjedhjen e bërë.

Venusi,  Marsi dhe Neptuni bashkëve-
projnë me Hënën në favorin e juaj.  Do
të nj ihni  persona, të ci lët  mund t ’ jua
vërtetojnë menjëherë vlerën dhe sin-
qeri tet in. Po kaloni një periudhë ndry-
shimesh në çdo fushë. Të papr i turat
do t ’ ju bëjnë përsëri  vizi të.

Do të kaloni disa zënka dhe do t’ia dilni të
tejkaloni të gjitha pengesat që ju ndalojnë
të merreni vesh me partnerin e dashur.
Mos i lini pas dore çështjet private për të
dëgjuar dhe për të ndihmuar një person që
ju kërkon ndihmë.

Me Neptunin që ju mbron, mund të mbësh-
teteni te miqësi dhe kontakte konstruktive.
Jini të sigurt, jeta e juaj është duke evoluar
në drejtime më interesante. Me Marsin
armiqësor, kini kujdes nga gabimet në vlerë-
simin e sjelljeve për të mos gabuar.

Do t’ju duhet të përballeni me ndonjë të papritur, dhe nuk
do të keni atë elasticitet që do të ishte i nevojshëm për
t’u përballur me risi dhe për të riorganizuar programin.
Kjo mënyrë e vazhdueshme për të pyetur të tjerët
ndoshta fsheh paaftësinë për pranuar atë çka është e
ndryshme nga ju.

Në ndikimin e Uranit dhe Venusit priten, mbi
të gjitha nëse jeni beqarë, perspektiva inter-
esante risish në sektorin e dashurisë. Do të
rrethoheni nga njerëz me të cilët ndihen mirë
dhe do të mënjanoni ata që duan t’u dety-
rojnë zgjedhjet edhe mendimet e tyre.

Opinioni i   Ditës

Nga Monika Shoshori Stafa

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

.. ku ngjarja ndodh. Prej dopak
vitesh, që kur portalet mbinë si
kërpudhat pas shiut, prej mangë-
sisë që manifestonte kontenti au-
dioviziv por dhe për shkak se
teknologjia pasoi një vrap të pan-
dalshëm drejt zhvillimit, të gjitha
redaksitë e informacionit u
gjendën në një hall të përorshëm
për të shpikur dhe interpretuar
ndodhi të pabujshme, në rastin më
të mirë, apo dhe ngjarje të rreme,
në rastin më të keq. Por e vërteta
është se, si të gjitha fenomenet që
ngjasin rëndom nëpër botë, edhe
për Shqipërinë kjo nuk është një
dukuri origjinale apo sui generis.
Bota e ka njohur me kohë, por sig-
urisht progresi në fushën e komu-
nikimit e ka çuar atë drejt një sh-
trirjeje të habitshme qëkurse nje-
riu vendosi të garojë me kohën.
PO ÇFARË ËSHTË
‘FAKE NEWS’?

‘Fake news’, apo ndryshe në
shqip ‘lajm i rremë’, është një lloj
gazetarie apo propagande e verdhë
që përbëhet nga dezinformacioni i
qëllimtë apo rrengjet e përhapura
përmes shtypit tradicional, trans-
metimeve tradicionale audiovizive
dhe medias sociale në internet.
Lajm i rremë publikohet me qëllim
për të fituar financiarisht ose poli-
tikisht, duke përdorur në rastin
shpeshherë tituj sensacionalë, të
ekzagjeruar ose paturpësisht tituj
të cilët, që në krye tërheqin vë-
mendjen e publikut të gjerë.
Dikush nga bashkëbiseduesit më
thoshte që lajmi i rremë mund të
ngatërrohet në disa raste me sat-
irën apo dhe me parodinë për të
vënë në lojë personazhin apo situ-
atën dhe me gjuhën e thumbimit
për ta përmirësuar atë cilësisht.
Por kjo vlente dikur, atëherë kur
“Hosteni” vërtet kish një paraqitje
a qëllim të tillë. Dhe lidhja me re-
alitetin e sotëm, është shumë e
largët, e ku lajmi i rremë është
thjesht një prodhim i bazuar mbi
mashtrimin e shpeshherë merr
formën edhe të shantazhit. ‘Fake
news’ në të shumtën e herës
mbajnë tituj tërheqës ose tërësisht
të fabrikuar, kjo me qëllimin për të
rritur lexueshmërinë, shpërndar-
jen në internet, dhe prej këtej të
ardhurat që vijnë prej klikimeve
të tyre. Në bazë të numrit të kliki-
meve, faqet e portaleve që pub-
likojnë tituj të tillë, thithin të
ardhurat (në varësi të tyre) që vijnë
prej reklamave nga ky aktivitet,
pavarësisht nga vërtetësia e ngjar-
jeve apo lajmeve të edituara.
Shpeshherë ‘fake news’ arrijnë të
minojnë mbulimin serioz të medi-
as, duke e bërë më të vështirë
punën e atyre gazetarëve që mbu-
lojnë me përkushtim dhe seriozitet
ngjarje/lajme të rëndësishme të
ditës. Ndaj është e pashmangshme
të mos pranojmë sot se prodhimi i
lajmeve të rreme, prej çdo skaji të
spektrit politik, ka pushtuar kon-
sumin tonë të përditshëm të infor-
macionit. Dhe rezultatet e tyre, siç

dhe e shohim përditë, kanë qenë
vërtet shkatërruese. P.sh., sikush
nga ju do ta kujtojë vapën e nxe-
htë të kësaj vere, e bashkë me të
edhe ankthin që ngjisnin portalet
online te qytetarët mbi emrat që
do të përbënin kabinetin e ri qever-
isës “Rama 2”. Ose një vit më parë,
për të dalë jashtë kontekstit tonë
të ‘katundit mediatik’, gjithkush
e kujton lajmin e rremë që u pub-
likua nga mediat amerikane e që
arriti të ndikonte në zgjedhje pres-
idenciale të SHBA-ve, duke shkak-
tuar sulme me armë në një
restorant picerie në Uashington
DC. Prej këtej Kongresi amerikan
u përfshi në hetime të pafundme e
po aq të kushtueshme, duke për-
gatitur pa fund raporte bazuar mbi
lajme të rreme për çështje të tilla
si Bengazi apo dhe përgjimet pres-
idenciale. Është vërtet shumë e
vështirë të imagjinohet se kjo prak-
tikë e dëmshme mund të ketë një
fund të shpejtë, por kjo nuk do të
thotë se po aq duhet të mbetet një
forcë me ndikim në kulturën tonë.
Ndaj ajo çfarë del si detyrë mbetet
edukimi për median. Si qytetarët

dhe shkollarët duhet ta lexojnë
lajmin apo ndodhinë? Cila është
qasja e tyre pikësëpari dhe a mund
ata ta kontrollojnë pak më me se-
riozitet burimin e lajmit? Qyteta-
rët pra, apo dhe konsumatorët e
lajmit atje ku ndodh, duhet të
bëhen gjithnjë e më vigjilentë,
duke e mbështetur gjykimin e tyre
mbi baza të fuqishme e të shën-
dosha burimore, në vend që të pra-
nojnë çdo gjë që atyre u kalon në
internet. Aksesi i lehtë në të ardhu-
rat që vijnë prej reklamave online,
rritja e polarizimit politik dhe pop-
ullariteti i madh i mediave sociale,
si ‘Facebook’-u apo ‘Instagram’-i,
ka sjellë një përfshirje të gjerë të
lajmeve të rreme, të cilat i konkur-
rojnë bindshëm ndodhitë dhe
lajmet e vërteta. Analizat studi-
more të bëra nga ekspertë anke-
timesh në SHBA treguan se 20
lajmet më kryesore të rreme në
lidhje me zgjedhjet presidenciale të
vitit 2016 në SHBA, morën më
shumë angazhim në rrjetin social
‘Facebook’ sesa 20 lajmet më të
mira që u dalluan gjatë fushatës
presidenciale nga 19 media të

mëdha. Çudia më e madhe pas
kësaj është kur mësuam se shumë
faqe anonime që shpërndajnë ‘fake
news’, janë të akredituara, duke e
bërë kështu akoma dhe më të vësh-
tirë ndjekjen e burimeve të lajmeve
të rreme. Vëmendja ndaj lajmit të
rremë është rritur ndjeshëm sido-
mos në epokën e ‘post-truth poli-
tics’, çfarë mbetet të thuhet se e
vërteta e lajmit sa vjen e po zh-
bëhet. Çfarë do të thotë se sot,
lajmin në politikë p.sh. po e krijojnë
vetë politikanët apo zyrat e infor-
macionit që ata kanë. Mbetet për
t’u parë në të ardhmen se sa ky
proces i ri në dukje, por i vjetër në
zanat, do t’i dëmtojë rëndë sistemet
demokratike.
JETË NË RREZIK

“Tani është e qartë se të ashtu-
quajturat ‘lajme të rreme’ mund të
sjellin pasoja katastrofike në botë”,
u tha zonja Klinton ligjvënësve në
Capitol Hill dhjetorin e shkuar.
“Dhe kjo, - shtoi më tej ajo, - nuk ka
të bëjë as me politikën dhe as me
besnikërinë ndaj saj”. “Jeta e njeri-
ut më shumë se kurrë, është sot në
rrezik, - shtoi ajo. Njerëzit e zakon-
shëm përpiqen çdo ditë të ndërtojnë
ditën e tyre, të bëjnë punën e tyre
dhe të kontribuojnë paqësisht në
komunitetet e tyre. Por është e do-
mosdoshme sot më shumë se dje,
që të gjithë drejtuesit, në sektorin
publik po aq dhe në atë privat të
shtojnë kapacitetet për të mbrojtur
demokracinë tonë dhe jetët e pafa-
jshme”. Kjo është vetëm një pjesë e
rrezikut që znj. Klinton demonstroi
në fjalimin e saj gjatë ceremonisë
së largimit të një prej drejtuesve të
pakicës në senatin amerikan, vetëm
një muaj pas humbjes së zgjedhjeve
presidenciale përballë republikan-
it Donald Trump.

“Tani është e qartë se të ashtuquajturat ‘lajme të
rreme’ mund të sjellin pasoja katastrofike në

botë”, u tha zonja Klinton ligjvënësve në Capitol
Hill dhjetorin e shkuar. “Dhe kjo, - shtoi më tej
ajo, - nuk ka të bëjë as me politikën dhe as me

besnikërinë ndaj saj”. “Jeta e njeriut më shumë se
kurrë, është sot në rrezik, - shtoi ajo. Njerëzit e

zakonshëm përpiqen çdo ditë të ndërtojnë ditën e
tyre, të bëjnë punën e tyre dhe të kontribuojnë

paqësisht në komunitetet e tyre”.
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... pak figura të ndritura të ko-
mbit. Historia ka treguar se midis
miliona kalimtarëve, disa syresh
vijnë në këtë botë për të ndriçuar
si yje dhe për t’u djegur si meteorë
për çështjen kombëtare. Persona
të tillë, jo vetëm i përkasin
ndërgjegjes dhe historisë ko-
mbëtare, por ata bëhen vetë histo-
ria dhe ndërgjegjja kombëtare.

Çdokush vjen në këtë botë me
synimin për të lënë gjurmë në
familje dhe në shoqëri. Gjurmët në
familje janë evidente, edhe gjur-
mët në shoqëri, ndërsa gjurmë në
historinë e kombit lënë vetëm pak
persona. Ata janë persona idealistë
dhe sakrifikues për çështjen ko-
mbëtare. Ata nuk bëhen, ata lin-
din të tillë! Gjatë një shekulli me
shtet shqiptar, kemi pasur shumë
figura të spikatura shtetformuese,
kryeministra, presidentë, sh-
krimtarë, deputetë, profesorë, ak-
ademikë, studiues, historianë,
arkeologë, artistë, krijues, të cilët
do të dëshironin që me aktivitetin
e tyre të pranoheshin në altarin e
figurave të ndritura kombëtare,
mirëpo, pak individualitete poli-
tike, historike dhe letrare e kanë
merituar titullin “Nderi i kombit”.
Sjell ndërmend figura të shquara,
që ndër shekuj kanë bërë histori,
qysh nga lashtësia e hershme e gjer
në ditët tona. Një lulëzim të
veçantë pati shekulli i nëntëm-
bëdhjetë, fillimisht me rilindësit
arbëreshë, De Radën, Darën,
Krispin, Seremben, e më pas me
disa figura historike të kohës së
Tanzimatit: Zenel Gjoleka, Rrapo
Hekali etj. Më pastaj, lindën
vëllezërit Frashëri, “Abdyl, Naim
e Sami, që nderuan një Shqipëri”.
Historia e kësaj familjeje është një
rast unik në historinë e Shqipërisë.
Raste unike janë dhe emrat e Vaso
Pashës, Andon Zako Çajupit, As-
drenit, Poradecit etj. Historia jonë
ka pasur dhe do të ketë shumë fig-
ura të ndritura, që me veprën dhe
jetën e tyre do të shkruajnë his-
torinë e Shqipërisë. Të tillë janë
Ismail Qemali me legjendarin Isa
Boletini. Nderim të thellë për këta
dy prijës të kombit, të cilët e
paguan sakrificën e tyre me helm
në kafe dhe vrasje pas shpine! Me
krijimin e shtetit të parë shqiptar
do të veçonim personalitetin e
madh Fan Noli. Pavarësisht vëre-
jtjeve, nuk i duhen ulur vlerat as
Ahmet Zogut, i cili hodhi themelet
e shtetit të ri shqiptar. Emrat e per-
sonaliteteve të Shqipërisë janë të
shumtë. Midis tyre ka shumë her-
onj e heroina, ka poetë, të cilët me
krijimtarinë e tyre kanë bërë his-
tori. Kujtojmë Migjenin, Mjedën,
Fishtën, Koliqin. Kujtojmë de-
putetët e shtetit të parë demokra-
tik, Luigj Gurakuqi e Bajram Cur-
ri, Avni Rustemi e Hasan Prishti-
na. Po të vazhdonim me emra, lis-
ta do të bëhej shumë e gjatë. Disa
prej tyre, si Migjeni e ndonjë tjetër,
me jetën e tyre të shkurtër u bënë
piketa kilometrazhi në udhën e
kulturës së popullit tonë.

Karakteristikë e të gjithë per-
sonaliteteve historikë, e përsëris,
është ideali dhe përkushtimi ndaj
çështjes kombëtare. Dhe Lufta
Nacionalçlirimtare pati figura
heronjsh e heroinash, të cilët me
gjakun e tyre shkruan epopenë e
lavdishme. Një nga figurat e ndrit-
ura të luftës është Qemal Stafa.
Edhe rindërtimi i vendit pati per-
sonalitete historikë. Të gjithë sa
përmenda më lart kanë pasur të
përbashkët idealizmin dhe
përkushtimin ndaj çështjes sh-
qiptare. Idealistë dhe përkushtues
ishin edhe heronjtë e luftës dhe të
punës për ndërtimin e socializmit.
Me këtë rast do të përmend Më-
suesin e Popullit, pishtarin e
dritës, Ndrec Ndue Gjoka, i cili e
pagoi me plumb pas shpine hapjen
e 50 shkollave në Mirditë dhe në
Kosovë.

Duke gjykuar rreth këtij fenom-
eni, një gjë të bën përshtypje: shu-
mica e personazheve të spikatur
historikë të këtij kombi kanë pa-
sur një fat tragjik. Ata e kanë

dashur përparimin e kombit aq sa
në shumicën e rasteve, kanë dhënë
jetën për këtë kauzë. Ka një kriter
i cili i vlerëson dhe i dallon ata nga
të tjerët. Ekziston një hendek
ndarës, sado të shquar të shfaqen
në kohën e tyre disa personalitete
kalimtare. Shumëkush prej nesh,
me punën e palodhur dhe titujt, do
të dëshironte të mbetej në histori,
por të paktë janë ata burra të cilët
bëhen pjesë e historisë dhe
ndërgjegjes kombëtare. Për ta nuk
ka nevojë as për tituj dhe grada
shkencore, as për bujë mediatike.
Ata e kanë fituar betejën, qysh se
kanë lindur të tillë, idealistë dhe
përkushtues, ata e kanë siguruar
pasvdekjen pa vdekje, dhe përkush-
tues ndaj çështjes kombëtare.
Vlerësimi i tyre nuk bëhet as me
komisione, as me votime.

Vlerësimi i tyre bëhet mbi pa-
rimin “Çfarë bën ti për Shqipërinë
që Shqipëria të bëjë për ty?”. Sipas
këtij parimi vlerësohen heronj,
politikanë, shkrimtarë dhe artistë,
qysh me të madhin De Rada, për

“Milosaon” magji, e me Naim
Frashërin, për poemën madhësh-
tore “Bagëti dhe bujqësi”. Vlerësi-
mi vazhdon me poemat liriko-filo-
zofike të Ndre Mjedës dhe poemat
epike-patriotike të Fishtës, dhe
mbërrin te kryemjeshtri, poeti i
madh i mjerimit Millosh Gjergj
Nikolla. Për çudinë tonë, të gjitha
këto figura letrare të përkushtu-
ara ndaj çështjes kombëtare, i ka
ndjekur një fat i trishtë. De Rada
vdiq i varfër, me një cironkë në
xhep. Mjedën e përgjakën ushtarët
në prag të kishës, në mbrojtje të
popullsisë së strehuar në kishë.
Fishtën e lanë pa varr, ia hodhën
eshtrat në lumë. Milloshi, që i kën-
doi aq bukur varfërisë, vdiq i ri,
nga tuberkulozi, në një spital të
Torinos, në moshën 27-vjeçare.
Jetët e tyre! Ndaj për këtë gjë i
duam shumë dhe i vlerësojmë edhe
më shumë!

Pas viteve nëntëdhjetë, nuk po
shfaqen më personalitete të nivelit
të tyre, as heronj, as politikanë, as
letrarë të shquar. Nuk kam ndër-

mend të anashkaloj çdo lloj sukse-
si të gjithkujt prej atyre që synojnë
të mbeten në histori. Në letërsi ka
disa emra të cilët synojnë të
mbeten në histori, qoftë dhe me një
vepër të tyre, si Jakov Xoxa, Petro
Marko, Sterjo Spase, Kolë Jakova,
Rexhep Qosja, Dritëro Agolli. Një
rast tepër i veçantë është Ismail
Kadare, me romanet “Dimri i
madh”, “Kronikë në gur”, “Kësh-
tjella”, “Nëpunësi i pallatit të ën-
drrave”, e sidomos poema “Përse
mendohen këto male”, të cilat e
vendosin denjësisht këtë sh-
krimtar të gjallë në listën e person-
aliteteve historikë.

Po politikanë apo biznesmenë,
a ka kjo kohë, që me veprën e tyre
mund të mbeten në histori? Është
tepër herët për të gjykuar e për të
bërë klasifikime. Ka ende kohë që
dikush të ngrihet mbi kohën e të
bëjë diçka për kohën, e cila do ta
rendiste atë në listën e person-
aliteteve historikë. Cilido qoftë ai
apo ajo, biznesmen, politikan, sh-
krimtar, artist, shkencëtar apo
humanist, në qoftë se do t’i
përkushtohet çështjes kombëtare,
sigurisht do të futet denjësisht në
panteonin e personaliteteve his-
torikë. Koha jonë ka shumë nevojë
për personalitete historikë. Ka ten-
tativa dhe prirje, madje ka edhe
iniciativa, por ato janë të pamjaf-
tueshme për të fituar një titull të
tillë. Le të marrim disa raste të til-
la: Pandeli Majko hodhi dikur
idenë e ndërtimit të Rrugës së Ko-
mbit. Kjo ide i dha atij mjaft popu-
llaritet. Realizimi i saj me nismën
e Sali Berishës, e futi emrin e Ber-
ishës në listën e pretendentëve që
mund të mbeten në histori. Edi
Rama, është në kohën e tij. Ka
mundësi dhe ambicie për të mbe-
tur në histori. Nëse nuk do të mbe-
tet për shumë premtime, le të mbe-
tet për sheshin “Skënderbej” apo
për Lungomaren e Vlorës. Me
keqardhje vërej që nga bashkëko-
hësit e mi nuk pritet të bëhen
çudira. Në vendin tonë dhe në ko-
hën tonë nuk ka “Nënë Tereza” që
të zgjidhë problemin kyç të
varfërisë, por, gjithsesi, mund të
dalë dikush e të ngrejë një fonda-
cion bamirësie për shtresat e
varfra. Le të dalë dikush e le të na
kthejë Lidhjen e shkrimtarëve dhe
Artistëve, tempullin tonë të hum-
bur dhe dinjitetin tonë të
nëpërkëmbur. Artisti Edi Rama le
të bëjë diçka për artin dhe kul-
turën, dhe unë besoj se ai sigur-
isht do të mbetet në histori.

Të gjithë ne jemi personazhe
kalimtarë. Janë të tjerë ata që lin-
din “me këmishë” dhe me “yll në
ballë”. Janë të tjerë ata që
ndriçojnë qysh në lindje, e më pas,
digjen si meteorë në fluturim për
çështjen e madhe kombëtare. Ata
janë të veçantë dhe të paktë si ura-
niumi dhe floriri, por të nevojshëm
dhe të domosdoshëm si ajri dhe
drita për shoqërinë tonë. Historik-
isht, jeta e secilit prej tyre ka qenë
herë e shkurtër e herë me një fund
tragjik, por pasvdekja e tyre ilu-
ministe mbetet plot dritë e shkël-
qim. Nderim dhe respekt të thellë
për të gjithë yjet dhe meteorët e
kësaj toke!

Personazhe kalimtarë dhe
personalitete historikë

Opinioni i   Ditës

Karakteristikë e të gjithë personaliteteve historikë, e përsëris, është
ideali dhe përkushtimi ndaj çështjes kombëtare. Dhe Lufta

Nacionalçlirimtare pati figura heronjsh e heroinash, të cilët me gjakun e
tyre shkruan epopenë e lavdishme. Një nga figurat e ndritura të luftës

është Qemal Stafa. Edhe rindërtimi i vendit pati personalitete historikë.
Të gjithë sa përmenda më lart kanë pasur të përbashkët idealizmin dhe
përkushtimin ndaj çështjes shqiptare. Idealistë dhe përkushtues ishin

edhe heronjtë e luftës dhe të punës për ndërtimin e socializmit. Me këtë
rast do të përmend Mësuesin e Popullit, pishtarin e dritës, Ndrec Ndue

Gjoka, i cili e pagoi me plumb pas shpine hapjen e 50 shkollave në
Mirditë dhe në Kosovë.
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MESFUSHORI

Zyrtare, Ledian Memushaj
firmos me Beneventon

Tashmë është zyrtare. Ledjan Memushaj do të jetë
një lojtar i Beneventos për tre vitet e ardhshme.

Prej javësh përflitej rikthimi i mesfushorit të Ko-
mbëtares kuqezi në Serinë A, ndërsa në dyshim mbetej
vetëm fanella që ai do të vishte. Kështu Benevento
duket se ka fituar garën
me Bolonjën dhe SPAL-
in, ndërsa për të bindur
Peskarën për të lënë të
lirë kapitenin e saj,
skuadra e sapo ngjitur në
Serinë A, do të paguajë
200 mijë euro në sezonin
e parë si huazim dhe
verën e ardhshme 800
mijë euro si detyrim i
kontratës së firmosur
këtë të hënë. Memushaj,
tashmë 30-vjeçar, do të
ketë mundësinë të qëndrojë sërish në nivele të lar-
ta, ndërsa arsyeja e largimit të tij nga Peskara ka të
bëjë dhe me ndryshimin e filozofisë së lojës së tra-
jnerit Xeman, që duket se ka ndërmend të ndërtojë
një ekip me elementë të rinj.

SPORT

KUQEZINJTË

Zhvillohet stërvitja e parë,
mungon Hyka e Basha

Ashtu siç ishte plani
fikuar, Kombëtarja sh-

qiptare ka nisur përgatitjet
në stadiumin "Selman Stër-
masi" për dy sfidat ndaj Liht-
enshtejnit dhe Maqedonisë.
Trajneri Panuçi zgjodhi që
seanca e ditës së sotme të
zhvillohej me dyer të hapu-
ra. Vihet re mungesa e dy

mesfushorëve Jahmir Hyka
dhe Migjen Basha, për shkak
të angazhimeve me klubet,
futbollistët pritet t'i bashko-
hen skuadrës në stërvitjen e
ditës së nesërme. Strakosha,
Berisha, Ajeti, Ahmedi, Agol-
li, Kukeli, Sadiku, Veseli, Lila,
Balliu kryen vrapime veç-
mas grupin, ndërsa pjesa

tjetër zhvilluan ushtrime
me top. Grupi që zhvilloi
vrapime në fushë pastaj ish-
te nën urdhrat e për-
gatitësit atletik duke bërë
ushtrime të ndryshme sh-
trydhëse. Ndërsa Panuçi u
përfshi edhe personalisht
në ushtrimet me top, duke
u shpjeguar lojtarëve lëviz-
jet që duhej të bënin. Stër-
vitjen e djeshme e ndoqën
edhe zyrtarët të FSHF-së,
me në krye presidentin
Duka.

Jeton Selimi

Sokol Cikalleshi nuk do
të jetë nën urdhrat e
Kristian Panuçit, për

dy ndeshjet me Lihtenshtej-
nin dhe Maqedonin, pasi ai
sot do të transferohet në një
klub tjetër, por trajneri ital-
ian nuk ka toleruar që ai të
bashkohet me ekipin më
vonë. "Mora një telefonatë
nga Cikalleshi, ku më thosh-
te se nuk mund të vinte,
pasi kishte një skuadër ku
duhej të firmoste kontratën.
Unë e dëgjova dhe i thashë
se nuk mund t'i jepja leje që
të mos vinte në Kombëtare.
Kontratat mund të firmosen
edhe me e-mail, ka një
menaxher që mund të mar-
rë avionin dhe të vijë në Ti-
ranë për të firmosur, mund
të bënte vizitat mjekësore
këtu. Ai do të rrijë në shtë-

pi, këto janë rregulla që i bëj
unë dhe të gjithë duhet t'i re-
spektojmë. nuk i lejoj askujt
të bëjë siç do", u shpreh

Çështje e re në ambientin kuqezi, por sulmuesi mbyll gjithçka: Ishte një keqkuptim

Panuçi e lë jashtë Kombëtares,
Cikalleshi firmos tek Osmanlispor
Trajneri: Të vinte, mund të firmoste me e-mail

RIVALITETI NË PORTË

Berisha: Kam
një raport të

shkëlqyer me
Strakoshën

Kombëtarja e Sh
qipërisë do të zh-

villojë më 2 dhe 5 shta-
tor dy sfidat e vlefshme
për kualifikueset e
Botërorit 2018, atë ndaj
Lihtenshtejnit dhe
Maqedonisë. Tashmë
në stolin kuqezi do të
jetë i ulur Kristian
Panuçi dhe këto dy
ndeshje pritet t'i japin
atij mundësinë për t'u
njohur me grupin. Por-
ta do të jetë një nga
dilemat më të mëdha të
teknikut italian pasi do
të ketë në dispozicion
dy portierë që po gë-
zojnë një formë të sh-
këlqyer duke qenë tit-
ullar me klubet e tyre
në Serinë A. Bëhet fjalë
për Etrit Berishën dhe
Thomas Strakoshën. Në
një prononcim për "Top
Channel" të dy porti-
erët kanë janë shpre-
hur se konkurrenca
është diçka pozitive
dhe i shërben shumë
ekipit kombëtar për të
dhënë më të mirën. "Ky
është grumbullimi i
parë me Kombëtaren
pas një viti a më
shumë. Ndihem i gë-
zuar, sepse më mun-
gonte Kombëtarja.
Konkurrenca është diç-
ka pozitive, për shkak
se trajneri ka mundësi
të zgjedhë, dhe jo
vetëm për repartin më
të tërhequr, por për të
gjitha repartet e tjera.
Është një plus që i
shërben shumë Ko-
mbëtares që të ketë sa
më shumë konkur-
rencë. Kam një raport
të shkëlqyer me Tho-
masin, e rivaliteti për
Kombëtaren është diç-
ka dytësore. Kryesore
është të arrijmë suk-
sese me ekipin Ko-
mbëtar, pak rëndësi ka
kush luan," deklaroi
Berisha, ndërsa Strako-
sha i vë kapak çështjes:
"Është diçka që nuk
më intereson aspak.
Jam këtu dhe krenar
që ndodhem këtu, e
rëndësishme është që
të fitojmë ndeshjet. Me
Berishën jemi shokë
dhe të tillë do të jemi,
pavarësisht zgjedhjeve
të trajnerit".

deklaratë për "Panorama
Sport" ai thotë: "Më vjen keq
për keqkuptimin me tra-
jnerin. U krijua një rrethanë
me klubin e ri ku duhej të
firmosja, e cila më imponoi
ndryshimet e orareve. U për-
poqa të isha sa më korrekt
edhe me axhendën e për-
faqësueses dhe i kërkova leje
trajnerit, por kjo nuk qe e
mundur. E respektoj vendi-
min e trajnerit, sepse në
fund të fundit edhe ai ka
rregullat e veta. Ishte
thjesht një keqkuptim.
Sokol Cikalleshit asnjëherë
nuk i ka munguar respekti
për ekipin Kombëtar dhe kjo
nuk do të ndodhë kurrë as në
të ardhmen. Ishte një keqk-
uptim dhe tani thjesht do të
më duhet të respektoj ven-
dimin e trajnerit", deklaroi
Cikalleshi për gazetën.

SULMUESI

Barcelona prezanton
Ousmane Dembele.

Futbollisti më i pagur në
historinë e klubit kata-
lanas, ka firmosur kon-
tratën e tij të re me
blagurant. Marrëveshja e
mban sulmuesin të lidhur
më Barcelonën deri më
2022. Në krah të talentit
20-vjecar ndodhej dhe
presidenti i klubit kata-
lanas, Jose Maria Bar-
tomeu. Shifrat e trans-
ferimit të tij janë bërë zyr-
tare pak ditë më parë. Në
arkat e Borussia Dort-
mund do të shkojnë 105
milionë euro dhe 42 mil-
ionë të tjera në formën e
bonusit. Ndërkohë në
fjalën e tij gjatë prezantim-
it, Ousmane Dembele u
shpreh i lumtur për aven-
turën e tij të re te Barça.
"Jam shumë i lumtur që

ndodhem këtu, për mua ësh-
të një ëndërr e bërë realitet.
Barcelonën e kam ndjekur
gjithmonë dhe më pëlqen
shumë mënyra e lojës që ky
ekip ka. Për sa i përket vlerës
së transferimit tim, kjo ësh-
të një çështje që s'më intere-
son, dua vetëm të luaj futboll.
Nuk kam ardhur këtu për të
zëvendësuar Neymar. Ai ësh-
të një futbollist i jashtëza-
konshëm, ndërsa unë jam në

të tretin vit si futbollist
profesionist, kam ende
shumë punë për të bërë,
në mënyrë që të përmirë-
sohem sa shumë." Pas
firmës sulmuesi u paraqit
dhe përpara 17 mijë ti-
fozëve të pranishëm në sta-
diumin "Camp Nou", ndësa
mbi shpinë ai do të mbajë
fanellën me numër 11, i
lënë bosh nga ana e sul-
muesit Neymar.

Dembele prezantohet
te Barça: Dua trofe

Panuçi në konferencën për
shtyp.
SULMUESI

Sokol Cikalleshi është
sjellë edhe njëherë si një
profesionist i vërtetë. Ai ka
refuzuar të bëjë polemika me

trajnerin Panuçi dhe ka
thënë se mungesa e sotme në
orarin e caktuar me ekipin
kombëtar ishte thjesht pa-
sojë e rrethanave që u kri-
juan me firmën që duhej të
hidhte te klubi i ri. Në një
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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
3. Një pune... paguhet.
6. Para Zeppelin në grupin e famshëm.
8. Vincenzo, bomber te Roma.
12. Kufijtë e pritjes.
13. Një Arthur i Edgar Allan Poe.
16. Demek s'ka kufij.
18. Qe filozofi i shkollës eleatike.
19. Nino, kompozitor i famshëm italian.
21. Eshtë ai që ka ngrityr krye.
23. Finlanda e... finlandezëve.
25. Mbledh baskët separatistë.
26. Inicialet e Prost.
28. Shkroi Cockteil party.
29. Titulli i Alex ferguson.
30. Stile pa kufij.
32. Ishin greket që nuk vinin kurrë.
35. Unë dhe ti.
36. Hoxha që qe arbitër.

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

38. Eshtë provë zjarri.
39. Majtas në fund.
41. Agjenci Ajrore Tiranë.
42. Eshtë partia e Ariel Sharon.
43. Një mund të jetë çiklistik.
45. Të parat në sondazh.
46. E famshme ajo e psherëtimave.
47. Qendër ditore.
48. Një Baba përrallor.
49. Mund të jetë proteste.
50. Në fund të fundit.

VERTIKAL
1. Camille, indulgjenti që krijoi Vieux Cordelier.
2. Në krye të solistëve.
3. Janë poetë si Ungaretti.
4. Ylli më i shndritshëm i Demit.
5. Janë kopjet si delja Dolly.
7. Një pjesë e dimensioneve.

8. Fillojnë muzikën.
9. Parafjala e prejardhjes.
10. Fernando, bomber i Liverpool.
11. Bisha aktore.
12. Ishin ushtarë të Kserksit.
14. Partia Demokratike.
15. Cepat e një ylli.
17. Ylli i baletit.
20. Pak amoralitet.
22. Mbushin enë pa fund në ferrin dantesk.
24. Italia në Internet.
27. Përhapet me frikë.
31. Mund të jetë françeskan.
33. Dehin pa kufij.
34. Eshtë lënda për... rafte.
37. Gjysmë sahati.
39. Tatum që qe pianist.
40. Lloj papagalli.
42. Një pikë vaji.
44. Artikull spanjol.
45. Në krye të socialistëve.

Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave

BUDA
- Vdekja nuk duhet të kihet frikë nga të mënçurit .
- Vetëm virtyti garanton një Karma të mirë dhe virtyti më i

lartë është dhembshuria.
- Në të vërtetë kurrë, këtu poshtë (Bota materiale), nuk

mund të shuhen urrejtjet me urrejtje.

- Njeriu kur ndjen dhimbje, është i gjallë.. Por kur nd-
jen dhimbjen e tjetrit, atëherë është NJERI.

- Forca shpirtërore s'është gjë tjetër, veçse arti për të
mbajtur mbyllur në zemër shqetësimin.

- Nuk ka rëndësi kush të zhgënjeu, apo kush të rrëzoi,
rëndësi ka kush të bëri të buzëqeshësh sërish.

- Fjala “krizë” , në gjuhën e shkruar
kineze, përbëhet nga dy simbole.
Njëri përfaqeson rrezikun, dhe tjetri
përfaqëson mundësinë.

 (Xhon Kenedi)

- Nëse doni që diçka të realizohet
shkoni vetë, nëse nuk doni, dërgoni të
tjerë.

(Benxhamin Franklin)

- Fundi i madh i jetës nuk janë
njohuritë,  por veprat.

 (Tomas Fuller)

HORIZONTAL
1. Steiger aktor.
4. Mbetet në fund.
6. Ustinov i kinemasë.
11. Janë në modë.
12. Nuk e shqyen Danielin.
15. Një as i Milan.
16. Çobani aktore e jona.
18. I dyti në kapitull.
19. Dy asa në dorë.
21. Qe njeriu i parë që u dënua padrejtësisht.
23. Croft e Angelina Jolie.
24. Një që mbahet për mondan.
25. Para De Janeiro-s.
27. Gjysmë tandem.
29. Kap ndryshe.
30. Gjysmë tatimi.
31. Union Stutendor Operativ.
33. Wallach aktor.
35. Pak spiunazh.
37. Ishin hipokritët e Jezu Krishtit.
38. Ai dhe ajo.

40. Një Madame e Maupassant.
41. Kështu thirrej Ernesto Guevara.
42. Fund ditari.
43. Pije piratesh.
45. Kush e thotë refuzon.
46. Të parat në sondazh.
47. Një makinë franceze.
48. Fillojnë stafetën.
49. Nisin nga fillimi.
50. Qan te Turandot.
51. Fundi i një samurai.
52. Umberto qe shkroi Lavjerësi i Fou-
cault.
53. Dalë në krye.

VERTIKAL
1. Ajo e tretë u quajt Moska.
2. Në hyrje të odës.
3. Me mea për të penduarin.
4. Para... Gay në aeroplanin që hodhi
bombën atomike në Hiroshima.
5. Jepet për hartim.
7. Lindi edhe Cerberin.
8. Mbyllin pora.

9. Gjysma e ekipit.
10. N jë inkursion me mig.
12. Fillojnë lehtë.
13. Eshtë tretës me zorrë.
14. Pak tematike.
17. Qe mbreti jetëgjatë i Pilos.
20. Eshte ndalim me pranga.
22. Shkroi Këngëtarja tullace.
23. Eshtë pikë vaji.
26. Ndajnë shtetet.
28. Kush nuk ka... s'është njoftuar.
32. Poetja e Lesbos.
34. Kështu shprehet komisari Rex.
36. Fillojnë panikun.
38. Një liqen i kripur.
39. Inva soprano.
43. Inicialet e Altman
44. Një fjalë për sipër.
46. Të parat në stadium.
47. Fillojnë turnin.
48. Në hyrje të sokakut.
49. Fillojnë nazet
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