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Idetë socialistë kanë hyrë në krizë, 
kur qeveritë e majta kanë aplikuar 

në ekonomi rregullat e liberalëve. E 
tani progresistët rrezikojnë të zhduken 
nën tentativën...

E majta është sëmurë që 
kur imiton të djathtën
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Dokumentet të dorëzohen brenda 6 shtatorit

Dëmshpërblimi, Ministria e Financave: Dëmshpërblimi, Ministria e Financave: 
Fëmijët dhe nipërit të plotësojnë dosjetFëmijët dhe nipërit të plotësojnë dosjet

Ish-të përndjekurit,
1000 trashëgimtarë

që fitojnë këstin 
e dytë të parave

Ministria e Financave ka publikuar listën e kategorisë 
joparësore në radhët e ish-të përndjekurve politikë që 
mund të trajtohen me dëmshpërblim, por që sipas këtij 
dikasteri duhet të sjellin dokumentet...
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KORRIGJIMET

Matura Shtetërore, 
faza e fundit për 

shpalljen e fituesve,
ç’duhet të dini

AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE PUBLIKON PROCEDURAT E REJA 

KALIMI NE PRONESI I
OBORREVE, FORMULARI

Ne kemi, grekët 
edhe dinë  

Mjaftueshëm me vrer kam shkruar 
për politikën e tyre të jashtme. 

Politika e tyre e jashtme e sidomos në 
lidhje me ne (shqiptarët) ma shpif, por 
nuk them dot ... Vijon në faqen 21

Opinioni
 Ditës Nga LUELA MYFTARI i

ATP: Vlerësimi i kërkesave bëhet për sipërfaqet shtetërore që në dokumentin 
e shtëpisë cilësohen ‘oborre në përdorim’. Çmimet që duhet të paguani

Nga ORNELA MANJANI

 

Aleksandër Novik:
Fshatrat shqiptare

në Rusi dhe 
dasmat arnaute

ALBANOLOGU
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Tre vetë i zunë 
pritë, dhunohet 

barbarisht 
shefi i Kufirit
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DETAJET E NGJARJES INTERVISTA/ Gjyqtari i arbitrave: Ndikimi i presidentëve “të fortë” në futbollin tonë 

Besnik Kaimi: Kaosi në ndeshjen Tomori-Bylis më ’99 

Në faqet 8-9

Rrëfimi: Çfarë u tha arbitrave presidenti, Ardian Çobo në dhomat e zhveshjes 
Nga INA  ALLKANJARI jashtëligjshme si dhe për lid-

hje kriminale kishin ndikim 
edhe në sferën e futbollit. Ar-
dian Çobo ishte një 26-vjeçar 
nga Berati, presidenti i klubit 
të “Tomorit” dhe pronari 
i lokalit më luksoz në këtë 
qytet në vitin 1999, i cili 
mbante ...

Ndikimi i “të fortëve” të 
viteve ‘90 në futbollin sh-

qiptar ka qenë i përmasave jo 
të vogla, ku raste të shpeshta 
dhune evidentoheshin në 
stadiumet tona. Njerëz me 
precedentë penalë ose që 
dyshoheshin për aktivitete të Ardian ÇoboBesnik Kaimi

PJESA 

E DYTE
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SITUATA POLITIKE
REAGIMET

Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar nis punën për skanimin e krerëve të drejtësisë

Vetingu, DSIK kërkon hetim për 100 magjistratë
Procesi do të nisë me gjyqtarët e Gjykatës së Lartë e Kushtetueses

PDIU kritikon thirrjet e PBDNJ për bllokimin e Shqipërisë në BE

Thirrjet e OMONIA-s në Himarë,
çamët: Akt skandaloz, të hetohet

Ministrja: Reforma në drejtësi, nismë e drejtpërdrejtë e LSI

Gjosha: Do jemi konstruktivë,
bojkoti jo alternativë e duhur

Ministrja e Integrimit
Evropian, Klajda Gjo-

sha, mori pjesë dje në një
bashkëbisedim me të rinjtë
e LRI-së në kampin veror të
Jalës. Duke iu drejtuar të
rinjve të pranishëm në këtë
seminar, Gjosha u shpreh se
procesi i integrimit e ndih-
mon Shqipërinë që të for-
cojë institucionet dhe për të
pasur një sistem drejtësie
që të garantojë të drejtat për
çdo qytetar. "Ne kemi dalë
nga një sistem komunist,
ku shteti ishte në dorë të
një personi, ku institucio-
net ishin thuajse pa asnjë
lloj funksioni, por merrnin
urdhra nga lart. Prandaj
dhe Shqipëria ndër vite ka
vuajtur shumë për të pasur
institucione të pavarura,
institucione të forta dhe që
funksionojnë në bazë të
ligjit. Na intereson procesi
për të forcuar institucio-
net tona, për të pasur një
sistem drejtësie të drejtë
për çdo qytetar dhe për
këdo dhe për të pasur sa më
shumë investime të huaja.

Pas ILDKP-së, edhe Drej
toria e Sigurimit të In
formacionit të Klas-

ifikuar (DSIK) ka nisur
punën për skanimin krerëve
të drejtësisë, që do të kalojnë
të parët në sitën e vetingut.
Një listë me mbi 100 emra i
është dërguar Prokurorisë së
Përgjithshme për të kryer
verifikimin e pastërtisë së fig-
urës së tyre. Dosjet më pas do
t'i dërgohen Komisionit të Pa-
varur të Kualifikimit dhe
Kolegjit të Apelimit, të cilët
do të zhvillojnë proces të asis-
tuar ngushtësisht nga oper-
acioni ndërkombëtar i moni-
torimit, bën të ditur "Ora
News". Mbi 100 kërkesa janë
dërguar nga Drejtoria e Sig-
urimit të Informacionit të
Klasifikuar (DSIK) në Proku-
rorinë e Përgjithshme për të
verifikimin e kontrollit e fig-
urës për zyrtarët më të lartë
të sistemit të drejtësisë, të
cilët do të jenë të parët që do
të kalojnë në sitën e vetingut.
Procesi do të nisë me krerët
më të lartë të institucioneve
si prokuroria, gjykatat dhe
gjyqtarët e Gjykatës së Lartë
dhe Gjykatës Kushtetuese.
Burime nga organi i akuzës
kanë bërë me dije se kërkesa
ka mbërritur pak ditë me
parë dhe menjëherë janë mar-
rë masat për ta përcjellë atë
në 23 prokuroritë e rretheve,
përfshirë edhe Prokurorinë e
Krimeve të Rënda. Emrat në
listë do të verifikohen nëse
kanë ndonjë proces hetimor

të hapur apo është duke u
kryer ndonjë procedim penal.

Ndërkohë, të njëjtën gjë ka
nisur prej pak ditësh edhe
Inspektorati i Lartë i Dekla-
rimit të Pasurive, i cili mëso-
het se u ka dërguar shkresa
Zyrave të Regjistrimit të Pa-
surive të Paluajtshme dhe
bankave për verifikimin e pa-
surive të personave që do të
kalojnë në sitë. Procesi i
vetingut do të fillojë në shta-
tor, ku të gjithë gjyqtarët dhe
prokurorët do të kalojnë në
filtrat e Komisionit të Pavar-
ur të Kualifikimit dhe Kolegjit
të Apelimit, të asistuar
ngushtësisht nga operacioni
ndërko-mbëtar i monitorim-
it. ONM shpalli edhe vendet
e lira të punës për ekspertë
ligjorë dhe staf administra-
tiv, të cilët do të bëjnë të mun-
dur asistimin në procesin e
vetingut. Por, një pjesë e

gjyqtarëve të lartë i kanë
shpëtuar këtij procesi, duke
zgjedhur të japin dorëheqjen
pas mbarimit të mandatit,
ndërkohë që ligji e ka të
parashikuar të qëndronin në
detyrë deri në zëvendësimin
e tyre. Bëhet fjalë për katër
anëtarë të Gjykatës së Lartë
dhe një të Gjykatës Kush-
tetuese, të cilët kanë prefer-
uar ta evitojnë vetingun.
Tashmë mbetet edhe fare
pak kohë nga nisja e proces-
it të shumëpërfolur si
"spastrim i drejtësisë nga të
korruptuarit". Muaji shta-
tor dhe tetor do të japë edhe
rezultatet e para. Ndërkohë,
çdo gjë do të jetë nën vëzh-
gim të plotë të ndërko-
mbëtarëve. Bashkimi Evro-
pian pret rezultate konkrete
për të diskutuar çeljen e ne-
gociatave me Shqipërinë në
fund të këtij viti.

Partia për Drejtësi Inte
grim dhe Unitet reagoi

ashpër dje ndaj thirrjeve
antishqiptare nga përfaqë-
suesit e PBDNJ dhe Omo-
nias, drejtuar Greqisë dhe
Qipros për bllokimin e ne-
gociatave mes Shqipërisë
dhe BE-së. Përmes një dek-
larate për mediat, PDIU de-
klaron se, "thirrjet e për-
faqësuesve të PBDNJ dhe
Omonias ndaj dy shteteve
të huaja të bëra në Himarë
për pengimin e procesit in-
tegrues së Shqipërisë janë
vepër e dënueshme penale".
Sipas saj, prania e përfaqë-
suesve të ambasadës greke
dhe të deputetit patericë që
nuk mori asnjë votë as në
Himarë e as në minoritet e
bën edhe më të turpshëm
këtë akt. PDIU i bën thirrje
prokurorisë të hetojë këtë
akt skandaloz, që ndodh
ditën me diell në zemër të

Shqipërisë. "Himara ua ka
dhënë qartë përgjigjen
grekomanëve gjatë gjithë his-
torisë, sikurse edhe sot me
votë, se është pjesë e pan-
dashme e shqiptarisë", thek-
son PDIU. Sipas kësaj partie,
ka ardhur çasti që qeveria
shqiptare të zbatojë reciproc-
itetin dhe të heqë shtetësinë
shqiptare për çdo person me
dyshtetësi, që vepron kundër
dobisë kombëtare shqiptare,
siç Athina ka bërë këto kohë
me shumë patriotë shqiptarë.
Dy ditë më parë përfaqësues
të Omonias dhe PBDNJ-së or-
ganizuan një protestë në Hi-

marë, me temë pronën dhe
rikthimin e saj tek pronar-
ët legjitimë. Të pranishëm
ishin edhe përfaqësues nga
ambasada greke. "Të mos
harrojmë që ne kemi dy
vota në Bashkimin Evro-
pian dhe do t'i tundim mirë
ato vota kundër Sh-
qipërisë. Greqia dhe Qipro
janë në anën tonë, në
mbrojtjen e të drejtave
tona dhe do të jenë pengesë
për Shqipërinë që ajo të
mos anëtarësohet në BE",
deklaroi Fredi Beleri, kry-
etar i OMONIA-s, dega Hi-
marë.

Procesi për ne është jetik, sh-
tetndërtimi për ne është je-
tik, arsimi është gjithashtu
jetik", - tha Gjosha. "Në këto
katër vite janë bërë jashtëza-
konisht shumë për Shqipë-
rinë, edhe reforma në drejtë-
si që i dha mundësi për reko-
mandimin pozitiv për çeljen
e negociatave ta dini që ka
qenë një iniciativë e drejtpër-
drejtë e LSI-së me një mund
të jashtëzakonshëm të Ilir
Metës kur ishte kryetar Kuv-

endi për të arritur një kon-
sensus. Sepse sot nuk do ta
kishim këtë mundësi, nuk
do të kishim as rekoman-
dim pozitiv për çeljen e ne-
gociatave", - vijoi Gjosha. Në
lidhje me pozicionim e LSI-
së në katër vitet e ardhs-
hme, Gjosha tha: "Ne kemi
nevojë sidomos për të ndih-
muar procesin e integrim-
it, të jemi konstruktivë, gjë
që i ka munguar në këto
katër vite Kuvendit të Sh-
qipërisë. Alternativa në
këtë vend kanë munguar
dhe duke dhënë alterna-
tivë, ti u jep shpresë të rin-
jve që nesër mund të kesh
njerëz në politikë, që dinë
të drejtojnë ndryshe. U jep
shpresë edhe brezave që i
kanë humbur ato shpresa
fare, sepse kanë 27 vite që
jetojnë në një demokraci
shumë të brishtë, pa shtet.
Në asnjë mënyrë bojkoti
nuk është alternativa e du-
hur", deklaroi ministrja e
Integrimit gjatë bash-
këbisedimit me të rinjtë e
LRI-së.

Gjatë një seance
parlamentare
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Bashkëqeverisja PS-PD
sot merr fund zyrtar
isht. Gjashtë ministr-

at teknikë dhe zëvendëskrye-
ministrja, të emëruar nga
Partia Demokratike pas
marrëveshjes Rama-Basha
për garantimin e standar-
deve të zgjedhjeve të 25 qer-
shorit, sot do t'i dorëzojnë
dorëheqjen kryeministrit Edi
Rama. Burime pranë Partisë
Demokratike konfirmojnë
se akti formal i largimit nga
qeveria të ministrave të
opozitës erdhi menjëherë pas
përfundimit të raportit për
standardin e zgjedhjeve. Tre
muaj pas marrëveshjes "Ra-
ma-Basha", ministrat tekni-
kë të Partisë Demokratike
bënë aktin formal të largim-
it nga qeveria "Rama", në të
cilën u përfshinë si pjesë e
marrëveshjes për të moni-
toruar nga afër sjelljen e ad-
ministratës në zgjedhje dhe
për të garantuar standardin
e tyre. "Ne nuk kemi çfarë të
bëjmë më në qeveri. Ne e
kryem detyrën tonë", - mëso-
het të jenë shprehur minis-
trat. Ministrat e morën
detyrën më 23 maj, si pjesë e
marrëveshjes Rama-Basha,
që kishte për qëllim përmirë-
simin e infrastrukturën
zgjedhore dhe parandalimin
e manipulimit apo blerjen e
votës në zgjedhjet e 25 qer-
shorit, pas 90 ditësh protestë
në çadër. Përveç ministrave,
sot pritet të japë dorëheqjen
edhe zv.kryeministrja Ledina
Mandija dhe për të bërë këtë,
ata nuk do t'i pengojë mung-
esa e kryeministrit Rama për
shkak të pushimeve, sepse as
zëvendëskryeministrja dhe
as ministrat teknikë nuk u
takuan asnjëherë këto 3
muaj me kreun e qeverisë
shqiptare. Hallka lidhëse ish-
te sekretari i përgjithshëm i
Kryeministrisë, nëpërmjet të
cilit kalonin vendimet dhe
kryhej komunikimi për funk-
sionimin e tyre. Pavarësisht
pranisë së teknikëve në
qeveri, qëndrim politik i
kreut të PD për zgjedhjet ka
qenë se ato u vodhën dhe vota
u ble në mënyrë masive, den-
oncime që Basha i ka bërë
edhe pranë OSBE-ODHIR.
Ministrat teknikë qëndruan
në detyrë edhe për 2 muaj të
tjerë pas përfundimit të
zgjedhjeve, me justifikimin
se po përgatisnin një raport
ku do të pasqyrohen të gjitha
shkeljet e vërejtura gjatë pro-

Kompetencat i marrin zëvendësministrat, deri në krijimin e qeverisë së re, "Rama 2"

Pakti, PD "del" nga qeveria,
dorëhiqen 7 ministrat teknikë
Ministrat: Largohemi, ne e kryem detyrën tonë

Valentina Madani

cesit zgjedhor. Nuk dihet
përmbajtja e këtij raporti dhe
as se çfarë do të ndodhë me
rastet e reflektuara në të, por
aktualisht në prokurori nuk
ka ndonjë denoncim për
vjedhje apo abuzim me votën
e 25 qershorit nga opozita,
ndërkohë që Komisioni Qen-
dror i Zgjedhjeve certifikoi
rezultatin e zgjedhjeve me 7
vota pro, përfshirë edhe vo-
tat e anëtarëve të Partisë
Demokratike. Pavarësisht
detyrës së tyre specifike për
të garantuar standardet
zgjedhore, disa ministra

kanë pasur edhe përplasje me
kryeministrin Rama dhe me
stafet e tyre, si ministri i
Drejtësisë teksa pezulloi
dorëheqjet e drejtorëve të
hipotekave pas kërkesës së
kryeministrit, apo përplasjet
e ministres së Arsimit, Mirela
Karabina me sekretarin e
përgjithshëm, Plarent Ndre-
ca. Kompetencat e tyre do t'u
kalojnë zëvendësministrave
deri në krijimin e qeverisë së
re të Partisë Socialiste, pas fi-
toreve së zgjedhjeve të
përgjithshme. Ministrat e PD-
se u bënë pjesë e qeverisë pas

marrëveshjes së arritur nga
Rama-Basha në për të moni-
toruar nga afër sjelljen e ad-
ministratës në zgjedhje dhe
për të garantuar standardin
e tyre. Pak ditë më parë lidhur
me qëndrimin e tyre ende në
qeverinë "Rama" reaguan
ashpër edhe aleatët e Partisë
Demokratike, kryerepubli-
kani Mediu dhe Dashamir
Shehi, të cilët i kërkuan Lul-
zim Bashës të largojë urgjent
ministrat e saj teknikë nga
qeveria dhe të mos e kthejë në
qesharake dhe kompromen-
tuese opozitën.

SHKURT

Dorëhiqet zëvendësministri
i Jashtëm nga PDIU

Partia për Drejtësi Integrim dhe Unitet ka vendosur
tërheqjen e zëvendësministrave nga kabineti qeveri-

tar. Gjatë ditës së djeshme dha dorëheqjen numri dy në
Ministrinë e Jashtme, Halil Hyseni, i cili ishte emëruar
si zëvendësministër në tetor të 2015, duke zëvendësuar
në këtë detyrë Alqi Pulon e PBDNJ-së. Kërkesa për lir-
imin nga detyra i është drejtuar kryeministrit Rama. Në
kërkesën për dorëheqje, Hyseni argumenton se "emëri-
mi im është bërë në kontekst politik dhe situata aktuale
e pamundëson vijimin e detyrës".

MARRËVESHJA
Tre muaj pas
marrëveshjes
"Rama-Basha",
ministrat teknikë të
Partisë
Demokratike bënë
aktin formal të
largimit nga qeveria
"Rama", në të cilën
u përfshinë si pjesë
e marrëveshjes për
të monitoruar nga
afër sjelljen e
administratës në
zgjedhje dhe për të
garantuar
standardin e tyre.

RAPORTI I MINISTRAVE TEKNIKE, ZBARDHEN
SHKELJET E KONSTATUARA ME 25 QERSHOR

Nga informacionet e Ministrisë se Brendshme
rezulton se ne zgjedhje janë angazhuar grupe te njohura
kriminale në mbështetje të subjekteve politike,
kryesisht ne Dibër, Elbasan, Lezhe dhe Shkodër.
Policia e Shtetit jo efektive ne parandalimin e
grupeve kriminale dhe korrupsionit zgjedhor.
Koordinimi mes Policisë së Shtetit dhe ministrive
dhe institucioneve të varësisë nuk ka qenë në nivelin
e duhur sa i takon monitorimit të sjelljes se
administratës gjatë fushatës elektorale.
Shitblerja e votës fenomen i përhapur.
Punonjës të nivelit të lartë të administratës dhe
punonjës të Policisë të përfshirë në shitblerjen e
votës.
 Rekomandohet të merren masa për të gjetur
përgjegjësit në strukturat e policisë të cilat nuk kanë
mundësuar zbatimin e masave operacionale të
dakordësuara nga drejtori i përgjithshëm i Policisë së
Shtetit
Ministri i Brendshëm ka raportuar punonjësit e
policisë që kanë mbështetur subjektet elektorale apo
kanë bashkëpunuar me elemente kriminale. Ministri i
ka kërkuar drejtorisë se Policisë largimin nga detyra të
këtyre punonjësve por drejtori i përgjithshëm i policisë
nuk ka marrë masat e kërkuara.
 Nga institucionet shtetërore, kryesisht zv/
kryeministri dhe ministrat teknikë si dhe Policia e
Shtetit janë dërguar në prokurori rreth 110 të dyshuar
për kryerje të veprave penale në fushën e zgjedhjeve
të cilat janë në proces hetimi. Kërkohet fuqimisht një
hetim eficencë dhe të inkurajohet prokuroria që të
procedoje sa më parë në hetim të plotë të çështjeve të
adresuara dhe të realizojë ndjekjen deri në fazën finale
të gjykimit.
Është konstatuar përdorimi i aseteve ne
mbështetje te subjekteve elektorale nga ministri,
institucione vartëse dhe Bashkite. Janë përdorur
aktivitete në kopshte, shkolla, inaugurimin e shesheve
dhe rrugëve për fushate elektorale të subjekteve
elektorale ne qeverisje si dhe ne ditën e heshtjes
zgjedhore janë shpërndare ftesa për te votuar një
subjekt elektoral ne kundërshtim flagrant me kodin
zgjedhor. Nga ana tjetër shkolla kopshte ambiente te
institucioneve janë vene ne dispozicion te subjekteve
elektorale. Rekomandohet qe ne te ardhmen te jete e
ndaluar me ligj mundësia qe aktivitete te tilla te jene
ne shërbim te një subjekti elektoral si dhe te ndalohet
me ligj shpërndarja e ftesave për te votuar një subjekt



Integrimi europian,
Tabaku: 'Treni' nuk

është në shinat e duhura
Deputetja e PD-së, Jorida Tabaku, shpreh shqetësimin

se procesi i integrimit të vendit nuk po ecën në rrugën
e duhur. Sipas saj, 'treni' për në Europë nuk është në
shinat e duhura. Tabaku përmend se "në vitin 2014, Ko-
misioni Europian mblodhi 6 vendet e Ballkanit Perën-
dimor për t'i lajmëruar ato se BE do të ketë investime
serioze në këtë rajon. Duke qenë se PD-ja kishte
udhëhequr deri në 2013-ën procesin integrues, Shqipëria
ka përfituar pothuajse 90 milionë euro çdo vit me pro-
jekte serioze e konkrete në infrastrukturë deri në 2013-
ën". Më tej, Tabaku pohon: "Në raportin zyrtar që gjen-
det lehtësisht 'online' nuk ka asnjë projekt të vetëm që
të ketë përfituese kryesor Shqipërinë, ndërkohë që Ser-
bia, Maqedonia dhe Bosnje Hercegovina mundën të fito-
nin të gjitha projektet dhe fondet e tyre, që do sigurojnë
transport më të mirë dhe ndërlidhje më të shpejtë me
BE-në. E kam thënë dhe e përsëris, që procesi i integrim-
it europian se pari kërkon vullnet politik e përkushtim,
siç duket të dyja këto qartësisht mungojnë", shkruan
zj.Tabaku në "Facebook".

Deputetja e PD-së,
Jorida Tabaku

elektoral te caktuar ne ditën e heshtjes zgjedhore.
Gjithashtu rekomandohet te hetohet nga organet e
prokurorisë apo edhe te auditohet nga KLSH ne
lidhje me përdorimin e fondeve publike në drejtim të
realizimet e ftesave, materialeve te tjera te
propagandës dhe shpërndarjes se tyre nga Bashkia
e Tiranës.
Është konstatuar dhënia e privilegjeve te
ndryshme gjate fushatës elektorale si certifikate
pronësie, legalizime, premtim i vendeve te punës,
premtim i vlerësimit kalues ose me te larte gjate
procesit te Maturës Shtetërore. Rekomandohet qe
rastet e dhënies se privilegjeve ne rastin e Maturës
Shtetërorë, bursave te Ekselences. Rastet e
denoncimit te kontrabandës se kafesë, te
rimbursimit te TVSH apo te subjektivitetit gjate
vlerësimit tatimor si dhe listat e ndihmës ekonomike
duhet te jene subjekt i auditit nga KLSH apo edhe e
hetimit te mëtejshëm nga prokuroria me përfundime
konkrete.
Përfshirje e opozitës ne qeverisje gjate vitit
elektoral, ne funksion te garantimit dhe monitorimit
te procesit zgjedhor është një praktike shume e mire
ne kushtet e një demokracie të brishte në Shqipëri,
shpesh e shoqëruar me tensione politike, megjithëse
kjo përfshirje për të qenë efektive duhet të ndodhë
më parë, konkretisht nga 1 janari i vitit zgjedhor dhe
jo pak jave para zgjedhjeve për Kuvendin.
Rekomandohet, 3-6 muaj para zgjedhjeve. Ne ketë
mënyre procesi i monitorimit dhe masat e marra apo
rekomandimet e dhëna nga task-forca do te mund
te kryhen me nje ritëm normal pune. Njëkohësisht
institucionet dhe entet apo shoqëritë shtetërore do
te kenë me shume kohe ne dispozicion per te
mbledhur apo për te përpunuar informacionin dhe
per t'ja referuar ate task-forces te plote e te sakte
per cka kërkohet. Gjithashtu nisja e punës me heret
nga task-forca do te mundesonte edhe nje
monitorim me te mire dhe me te hollësishëm te
enteve publike dhe shoqërive shtetërore ne drejtim
te mosperdormit te aseteve te tyre ne funksion te
fushatës politike apo mos lidhjes se kontratave te
reja te punës si mekanizëm per te te shtuar
zgjedhësit qe votojnë per një subjekt te caktuar
politik, dhe deformuar vullnetin e lire te zgjedhësve.
Nëpunësit e administratës shtetërore jane
përfshirë ne fushate elektorale për subjekte te
caktuar ne kundërshtim me ligjin.
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Agjencia e Trajtimit të
Pronave ka pub
likuar procedurat

dhe formularin e ri për kal-
imin e së drejtës së pronësisë
të "oborreve në përodim".
Agjencia ka publikuar for-
mularin-tip, që duhet të
plotësojë çdo kërkues si dhe
ka vënë në dispozicion një
sportel të posaçëm, i cili pret
kërkesat çdo ditë të javës.
ATP trajton me vendim
kërkesat e subjekteve për
kalimin në pronësi të obor-
reve në përdorim. ATP bën
vlerësimin e  kërkesave të
subjekteve për kalimin në
pronësi të sipërfaqeve sh-
tetërore kur në dokumentin
e pronësisë është shënimi
"oborr në përdorim". Për
tjetërsimin e sipërfaqes
oborr në përdorim për llog-
ari të fondit të kompensimit
financiar, kërkuesi duhet të
plotësojë kërkesat sipas for-
mularit tip, që publikon gaze-
ta.
PROCEDURA PËRPROCEDURA PËRPROCEDURA PËRPROCEDURA PËRPROCEDURA PËR
OFRIMIN E SHËRBIMITOFRIMIN E SHËRBIMITOFRIMIN E SHËRBIMITOFRIMIN E SHËRBIMITOFRIMIN E SHËRBIMIT

Pasi subjekti ka paraqi-
tur pranë ATP-së kërkesën
së bashku me dokumenta-
cionin e kërkuar, për kal-
imin në pronësi të oborrit në
përdorim: ATP brenda 30
ditëve nga data e paraqitjes
së kërkesës dhe dokument-
acionit nga ana e subjektit,
kryen verifikimin e hollë-
sishëm të tyre (verifikimet
kryhen në terren nga
punonjësit e ATP-së). Më pas,
Agjencia saktëson kufijtë e
oborrit në përdorim, që
kërkohet të tjetërsohet,

Agjencia e Trajtimit të Pronave publikon procedurat e reja

Kalimi në pronësi i "oborreve në
përdorim", formulari për aplikim
Çmimi, nga 200 mijë lekë deri në 660 mijë lekë

Ornela Manjani

duke kryer matje në terren.
Në përfundim të shqyrtimit
sipas afateve të mësipërme,
ATP harton vlerësimin lig-
jor dhe njofton subjektin
sipas rastit,  për: i)  Të
drejtën e tjetërsimit me
shpërblim dhe detyrimin
për të paguar brenda 30

ditëve për llogari të ATP-së,
për fondin e kompensimit fi-
nanciar, çmimin e tjetërsim-
it, duke i treguar edhe num-
rin e llogarisë. ii) Të drejtën
e tjetërsimit pa kundërsh-
përblim, duke i treguar
kërkuesit kufijtë, sipërfaqen
në m2 dhe vendndodhjen e

oborrit në përdorim, sho-
qëruar me planvendosjen
përkatëse. iii) Mospran-
imin e kërkesës për tjetër-
sim, duke arsyetuar me sh-
krim në mënyrë të hollë-
sishme kushtet e përcaktu-
ara në këtë vendim, që nuk
plotësohen apo provohen.

DETYRIMET EDETYRIMET EDETYRIMET EDETYRIMET EDETYRIMET E
KËRKUESITKËRKUESITKËRKUESITKËRKUESITKËRKUESIT

Kërkuesi me marrjen e
njoftimit për të drejtën e
tjetërsimit me shpërblim
paguan në numrin e llog-
arisë së caktuar nga ATP,
për llogari të Fondit të Ko-
mpensimit të Pronave. Pag-

esa bëhet jo më vonë se 30
ditë nga data e marrjes së
njoftimit nga ATP. Shkelja e
këtij afati përbën shkak për
mospranimin nga ATP-ja të
kërkesës për tjetërsim.
KALIMI IKALIMI IKALIMI IKALIMI IKALIMI I
PRONËSISËPRONËSISËPRONËSISËPRONËSISËPRONËSISË

Drejtori i përgjithshëm i
ATP-së vendos kalimin e
pronësisë së 'oborrit në për-
dorim' brenda 10 ditëve nga:
a) data e mbërritjes së man-
datit, që vërteton pagimin e
vlerës, në rastin e tjetërsim-
it me kundërshpërblim; b)
data e njoftimit të kërkuesit
për të drejtën e tjetërsimit pa
kundërshpërblim. Vendimi i
drejtorit të përgjithshëm, i
cili merret jo më vonë se 3
muaj nga data e regjistrimit
të kërkesës dhe dokumenta-
cionit shoqërues në regjis-
trin e protokollit të ATP-së i
njoftohet kërkuesit. Më pas,
ATP-ja ia përcjell vendimin
për regjistrim ZRPP-së, e cila
kryen procedurën e
regjistrimit në përputhje me
rregullat e parashikuara në
legjislacionin në fuqi. Pose-
duesi i pasurisë së paluajt-
shme pajiset me certifikatën
e pronësisë, pasi të ketë
paguar më parë (në momen-
tin e paraqitjes së kërkesës)
tarifën e shërbimit, të për-
caktuar me udhëzim të për-
bashkët të ministrit të
Drejtësisë dhe ministrit të
Financave.

ÇMIMET E OBORREVE NË PËRDORIM
SIPAS TABELËS SË MËPOSHTME

Për sipërfaqe deri në 100 m2  200 mijë lekë

Për sipërfaqe nga 101 m2  - 200 m2 300 mijë lekë

Për sipërfaqe nga 201 m2 -  300 m2 400 mijë lekë

Për sipërfaqe nga 301 m2  - 400 m2 500 mijë lekë

Për sipërfaqe nga 401 m2  - 500 m2 600 mijë lekë

Qeveria shqiptare ka
riparë buxhetin e vitit

2017. Dy zërat me rrije janë
investimet dhe krijimi i in-
stitucioneve të reja të
drejtësisë. Sipas aktit nor-
mativ të siguruar nga
"Konica.al", mësohet se fon-
di i vënë në dispozicionin
për institucionet e reja të
drejtësisë është 500 milionë
lekë, ndërsa shpenzimet
publike do të rriten me 1
miliard lekë. Fondi rezervë
i buxhetit prej 2.7 miliardë
lekësh, përdoret: Deri në 1.
2 miliardë lekë për raste të
paparashikuara të institu-
cioneve buxhetore nga
Këshilli i Ministrave; deri
në 500 milionë lekë, për kr-
ijimin dhe funksionimin e
institucioneve të reja të

Buxheti 2017/ Investimet publike, fondi 1 miliard lekë

Institucionet e reja të drejtësisë,
fondi 500 milionë lekë

sistemit të drejtësisë, sipas
vendimit të Kuvendit të Re-
publikës së Shqipërisë; deri
në 1 miliard lekë, për përbal-
limin e emergjencave naty-
rore. Kontingjenca për ris-
qet e borxhit prej 4 miliardë
lekësh përdoret për të ko-
mpensuar rreziqe poten-
ciale nga luhatjet në kurset
e këmbimit ose në normat e
interesit, me ndikim në nive-
lin e borxhit.  Kontingjenca
për investime prej 1 miliard

lekësh përdoret me vendim
të Këshillit të Ministrave për
financimin e projekteve të
investimeve publike. Fondi
për indeksimin e pensioneve
përdoret sipas përcaktimeve
që miratohen me vendim të
Këshillit të Ministrave.
Shpenzimet administrative,
si pjesë e shpenzimeve totale
për skemën e sigurimeve
shoqërore janë jo më shumë
se 2.3 miliardë lekë dhe janë
të ndara sipas skemave në

proporcion me shpenzimet e
drejtpërdrejta. Paga mini-
male, për efekt të pagesës së
kontributit të sigurimeve
shoqërore dhe shëndetësore
është e barabartë me pagën
minimale në shkallë vendi
dhe ndryshon sa herë që
ndryshon kjo pagë. Këshilli
i Ministrave përcakton
masën e kontributit për per-
sonat e vetëpunësuar në
bujqësi si dhe të kategorive
të veçanta të personave të

vetëpunësuar, duke mbulu-
ar nga buxheti i shtetit difer-
encën ndërmjet këtyre kon-
tributeve me masën e kon-
tributit të përcaktuar për
personat e vetëpunësuar në
qytet. Për vitin 2017, teprica

ndërmjet të ardhu-rave dhe
shpenzimeve, sipas degëve
të sigurimit shoqëror dhe
programeve të tjera të veçan-
ta e suplementare përdoret
për mbulimin e deficitit të
degës së pensioneve.

DOKUMENTET

1. Plotësimi i formularit-tip
2. Dokumenti për të drejtën e pronësisë së kërkuesit
mbi ndërtimin, që gjendet brenda ose në lidhje
funksionale me oborrin në përdorim, i lëshuar nga
ZRPP-ja.
3. Genplani i oborrit në përdorim, që kërkohet të
tjetërsohet, i hartuar nga një topograf i licencuar.
4. Dokumenti me të dhënat për gjendjen juridike të
oborrit në përdorim, që kërkohet të tjetërsohet, i lëshuar
nga ZRPP.
5. Dokumentet që provojnë faktin se ndërtimi, i cili
gjendet brenda ose në lidhje funksionale me oborrin në
përdorim, që kërkohet të tjetërsohet, është kryer
përpara datës 10.08.1991. Këto dokumente mund të
jenë një leje ndërtimi, e lëshuar nga organi përgjegjës i
kohës, një akt zyrtar, i lëshuar nga arkivi teknik i
ndërtimit, një akt i nxjerrë nga Drejtoria e Përgjithshme
e Arkivave, vendimi gjyqësor për vërtetimin e faktit të
ndërtimit dhe të kohës së ndërtimit, aktnjoftimi përkatës
ose dokumente zyrtare, të lëshuara nga organet e
pushtetit vendor, brenda kompetencave të tyre.
6. Dokumenti që provon pronësinë e mëparshme mbi
oborrin në përdorim, që për shkak të ligjeve të kohës, i
ka kaluar në përdorim, pa kundërshpërblim, nëse
kërkuesi aplikon për tjetërsimin e tij pa
kundërshpërblim.

Agjencia e Trajtimit të Pronave ka ngritur një
strukturë të posaçme për trajtimit e ankesave të

pronarëve që janë kompensuar ose presin të kompen-
sohen. Çdo pronar që ka pretendime duhet të sh-
kojë pranë ATP-së dhe të plotësojë formularin-tip.
ATP merr ankesa çdo ditë të javës dhe e ofron këtë
shërbim pa asnjë kosto. Ndërsa, të gjitha subjektet
që kanë një dosje pranë ATP-së dhe kërkojnë infor-
macion në lidhje me ecurinë e dosjes së tyre mund
të dërgojnë kërkesë sipas formularëve bash-
këlidhur, të cilët mund t'i printoni dhe dërgoni me
postë, ose t'i plotësoni pranë Agjencisë. Për in-
formim në lidhje me ecurinë e dosjes duhet të para-
qisni: formularin-tip, fotokopje e kartës së identi-
tetit, kopje vendimi nga ish-KKP/AKKP (nëse ka),
dokumente të tjera. Subjekti plotëson kërkesën me
shkrim për informim në lidhje me ecurinë e dosjes
pranë Zyrës së Marrëdhënieve me Publikun, në ATP
ose e dërgon me postë, duke bërë kujdes në të dhënat
që vendos dhe  paraqitjen e dokumenteve të
kërkuara. Në bazë të ligjit Nr. 119/2014 "Për të
drejtën e Informimit", neni 15, afati për shqyrtimin
e një kërkese është 10 ditë pune nga dita e dorëzim-
it të kërkesës, dorazi apo me postë pranë ATP.

Problemet me dosjet,
formulari për ankesat

Formulari-tip për
marrjen në pronësi
të oborreve në
përdorim
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"Djali më denoncoi se do të më nxjerrë nga shtëpia". Si e zbuluan rastin prindërit e vajzës

Kreu vepra të turpshme me mbesën,
gjykata lë në burg 63-vjeçarin

Xhemali Picari: S'kam abuzuar me të miturën
E fejuara

denoncon të
riun për

përdhunim

Shqipëria 'pushtohet'
nga shtatë vatra zjarri

Tomor Duro: Po zbatojmë urdhrin e Haki Çakos

Kthimi i 55 qytetarëve në kufi, shefi
i Kufirit: Më parë kanë kërkuar azil

NGJARJA
Sipas prokurorisë,
ngjarja shokuese
dyshohet të ketë
ndodhur në 2015-
ën, kohë kur vajza
e djalit të 63-
vjeçarit kishte
ardhur nga Italia
për pushime në
shtëpinë e gjyshit,
por gjithçka është
zbuluar pasi
prindërit e saj kanë
gjetur disa vizatime
të së voglës.

Gjykata e Tiranës cak
toi dje, masën e sig
urisë "arrest me

burg" për një 63-vjeçar, i cili
është denoncuar nga i biri
dhe nusja e djalit pasi dys-
hohet të ketë kryer veprime
të turpshme me mbesën e tij
të mitur. Bëhet fjalë për sh-
tetasin Xhemali Picari, i cili
do të qëndrojë në qeli deri në
përfundim të hetimeve. Si-
pas prokurorisë, ngjarja
shokuese dyshohet të ketë
ndodhur dy vite më parë,
kohë kur vajza e djalit të 63-
vjeçarit kishte ardhur nga
Italia për pushime në sh-
tëpinë e gjyshit, por gjithç-
ka është zbuluar pasi
prindërit e saj kanë gjetur
disa vizatime të së voglës,
raportoi dje "News24". Men-
jëherë pas këtyre vizatimeve,
prindërit e 6-vjeçares kanë
bërë denoncimin në polici në
lidhje me dyshimet që ata
kishin ndaj Xhemali Picar-
it. Kështu, pasi vajza 6-
vjeçare iu ka shpjeguar
prindërve dhe psikologut, se
kishte vizatuar organin
gjenital të gjyshit, i cili qën-
dronte i zhveshur në shtëpi,
ata janë alarmuar dhe kanë
trokitur në dyert e policisë,
ku kanë denoncuar 63-
vjeçarin. I dyshuari doli
këtë të mërkurë përpara to-
gave të zeza, ku u njoh me
masën e sigurisë. Ai u
shpreh para gjykatës se nuk

e ka bërë kurrë diçka të tillë
dhe se kjo gjë është një sajesë
e ngritur nga djali dhe nus-
ja e tij për shkak të proble-
meve që ata kanë pasur në
familje. Ndërkaq, nga ana
tjetër, edhe avokati mbrojtës
i 63-vjeçarit pohoi se do ta
apelojë masën e arrestit që

iu caktua klientit të tij nga
ana e gjykatës. Masa e "ar-
restit me burg" ndaj 63-
vjeçarit u caktua me kërkesë
të prokurorisë.
XHEMALI PICARIXHEMALI PICARIXHEMALI PICARIXHEMALI PICARIXHEMALI PICARI

63-vjeçari u ul dje para
togave të zeza dhe pasi u
njoh me akuzën e ngritur

ndaj tij, mohoi kategorik-
isht të ketë kryer veprime të
turpshme me vajzën e djalit.
"Djali dhe nusja më denon-
cuan se duan të më përzënë
nga shtëpia. Jemi në konf-
likt prej kohësh. Nuk kam
kryer asnjë vepër të turp-
shme me mbesën. Ajo është

gjaku im", - mësohet të ketë
thënë Picari përpara
gjykatës. Kurse avokati Ar-
ben Gramo, i kontaktuar
nga "News24" tha se do ta
apelojë masën e sigurisë,
pasi ka plot pikëpyetje në
hetimin e bërë nga prokuro-
ria për ngjarjen.

Vetëm në dy javët e para
të muajit gusht, 55

qytetarë shqiptarë nuk
janë lejuar të udhëtojnë
drejt vendeve të Bashkimit
Europian, pasi nuk përm-
bushnin kriteret e Shen-
genit. Tomor Duro, shef  i
sektorit të kufirit blu në
Policinë e Shtetit, në një
intervistë për "News24"
sqaroi arsyet se përse
qytetarët janë penguar nga
autoritetet kufitare të nis-
en në destinacionet e tyre.
Sipas tij, udhëtarët jo
vetëm nuk ishin të pajisur
me dokumentacionin e
rregullt, por ç'është më e
rëndësishmja, ata më herët
kanë qenë azilkërkues apo
të padëshirueshëm në ven-
det e Bashkimit Europian.
"Personat kanë pasur edhe
shënim në vendet e Bash-
kimit Europian, në sistem-
in e tyre. Që do të thotë që
ka pasur refuzim të azilit
ekonomik në këto vende, i
papërshtatshëm për sigur-
inë e këtyre vendeve dhe
probleme të tilla të sigurisë
që shqetësojnë vendet e BE-
së. Gjithashtu, nga këta
persona, ka pasur edhe disa
persona të kthyer deportiv
nga vendet e Bashkimit
Evropian për problemet e
mësipërme, sidomos që
kanë të bëjnë në lidhje me
kërkimin e azilit të parreg-
ullt", - tha ai. Duro sqaron
se masat e ndërmarra nga
Policia e Shtetit nuk kufi-
zojnë lëvizjen e lirë, por si-
pas tij qytetarët duhet të

zbatojnë rregullat. Ndaj nuk
heziton të bëjë dhe një apel
për qytetarëve. "U bëjmë thir-
rje qytetarëve të jenë të rreg-
ullt, të pajisur me dokumen-
tacionin e nevojshëm, me
qëllim që të mos sjellim
shqetësim për të gjithë sh-
tetasit e tjerë që janë të rreg-
ullt dhe kalojnë lirshëm ku-
firin, si dhe të mos jenë prob-
lem për vendet e Bashkimit
Evropian. Të gjithë ata që
kanë dokumentacione të rreg-
ullta do të kalojnë lirshëm,
ndërsa ata që kanë probleme
do t'u kufizohet lëvizja", -
theksoi ai. Duke folur me gju-
hën e shifrave, kryekomisar
Duro thekson se, krahasuar
me një vit më parë, numri i
azilkërkuesve në vendet e BE-
së ka rënë ndjeshëm, megjith-
atë ai thekson se Policia e Sh-
tetit është e vendosur ta
bllokojë fenomenin. Masat e
ndërmarra nga Policia e Sh-
tetit kanë si qëllim frenimin e
fenomenit të azilkërkimit, që
ka shqetësuar jo pak vendet e
Bashkimit Europian. Në këtë
kuadër, duket se në çdo pikë
kufitare po zbatohet me
përpikëri urdhri me 14 kush-
te i kryepolicit Haki Çako, që
parashikon kontrolle më të
rrepta të qytetarëve të cilët
duan të udhëtojnë në hapë-
sirën Shengen.

Një 30-vjeçar është shpal
lur në kërkim nga poli-

cia e Tiranës, pasi dyshohet
se për një periudhë disam-
ujore ka kryer mar-
rëdhënie seksuale me
dhunë me të fejuarën e tij.
Burime zyrtare bënë me
dije se shtetasi me inicialet
J.H., akuzohet se abuzoi me
të renë me inicialet R.L. Ka
qenë vetë vajza ajo që ka
bërë denoncimin në Komis-
ariatin e Policisë Nr. 1. "Më
datë 15.08.2017, u referuan
materialet në Prokurorinë
e Rrethit Gjyqësor Tiranë
dhe punohet për kapjen e
shtetasit J.H., 30 vjeç, ban-
ues në Tiranë, pasi dysho-
het se për një periudhë dis-
amujore, ka kryer mar-
rëdhënie seksuale me
dhunë ndaj të fejuarës R.L.,
20 vjeçe, banuese në Ti-
ranë", thuhet në njoftimin
zyrtar të policisë.

I arrestuari,
Xhemali Picari

Tomor Duro, shef i
sektorit të Kufirit

Gjatë ditës së djeshme, në të gjithë vendin janë shënu
ar 7 vatra zjarri në qarqet Tiranë, Korçë, Vlorë,

Shkodër e Fier. Mësohet se në operacione për shuarjen
e zjarreve janë angazhuar 38 zjarrfikës, 7 automjete
zjarrfikëse, 45 personel nga Forcat e Armatosura të
Ushtrisë, si dhe punonjës të Pyjores, të bashkive dhe
qytetarë vullnetarë etj., të mbështetur nga helikopterë.
Specialistët e Emergjencave Civile janë duke e mbajtur
situatën në monitorim të vazhdueshëm në të gjithë ven-
din. Në qarkun e Tiranës ka rënë zjarr në fshatin Sina-
ballaj të Bashkisë Rrogozhinë. Forcat e zjarrfikëses, të
mbështetura nga forcat ushtarake dhe ato të Pyjores,
si dhe me një helikopter, kanë punuar duke izoluar
vatrat e zjarrit. Vatrat e fshehura monitorohen nga
forca të Pyjores. Si pasojë e zjarrit janë përshkuar rreth
20 ha me shkurre dhe pisha, nga të cilat rreth 4 ha me
pisha janë djegur. Në qarkun e Korçës janë shuar vatrat
e zjarrit në pyllin me pisha në fshatin Panarit, Vithkuq,
Bashkia Korçë. Si pasojë e zjarrit u përshkua një sipër-
faqe rreth 15 ha me shkurre dhe pisha, nga të cilat rreth
1 ha me pisha janë djegur. Në qarkun e Vlorës, në fsha-
tin Karroq, Livadhja, Bashkia Finiq, ka rënë zjarr në
një sipërfaqe me shkurre dhe kullota, ku banorët e zonës
kanë bërë të mundur izolimin e disa vatrave të zjarrit.

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

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

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

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

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

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

SHPALLJE E ANKANDIT TË PARË
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U fut për t’u larë në det, mbytet në
plazhin e Portonovës vajza 10-vjeçare

Policia: Sulmi ndaj efektivit mund të ketë marrë shkas për shkak të detyrës

Dhunohet barbarisht me mjete
të forta shefi i Kufirit në Triport
3 vetë i zunë pritë Sadik Cekës afër banesës

SHKURT

Rreh gruan brenda në
spital, arrestohet
29-vjeçari xheloz

DURRËS DURRËS DURRËS DURRËS DURRËS - Një 29-vjeçar
nga Durrësi u arrestua,
pasi rrahu gruan e tij bren-
da ambienteve të spitalit të
këtij qyteti. Mësohet se
specialistët për krimet në
komisariatin e Policisë
Durrës kapën në flagrancë
shtetasin Gjani Brozi. Si-
pas bluve, i riu u prangos,
sepse në ambientet e spi-
talit, për motive xhelozie
ka ushtruar dhunë fizike
duke goditur bashkëshort-
en e tij, shtetasen E.L., 29
vjeçe. Materialet i kaluan
Prokurorisë së Rrethit
Gjyqësor Durrës, për vep-
rime të mëtejshme për ve-
prën penale: "Dhunë në
familje". Pritet që Gjykata e
Shkallës së Parë e Durrësit
të vendosë masën e sigurisë
në ngarkim të 29-vjeçarit.
Gjatë tetë muajve të parë të
këtij viti janë shënuar një
numër i madh rastesh të
dhunës brenda familjes në
qarkun e Durrësit, ndërsa
kanë përfunduar në pranga
disa persona.

E sëmura mendore i vë
flakën vilës, digjen

dy katet e para
SARANDË SARANDË SARANDË SARANDË SARANDË - Një shtëpi

është përpirë nga flakët në
fshatin Piqeras. Mësohet
se shtëpia i përket N.Th., i
cili jeton në Greqi, ndërsa
në momentin e zjarrit, në
banesë ka qenë motra e tij,
L.Th., e cila është me prob-
leme mendore. Shkaku i
zjarrit dyshohet të kenë
qenë disa qirinj që L.Th. i
kishte ndezur. Si pasojë e
flakëve janë djegur dy
katet e para të banesës
trekatëshe. Ndërkohë, për
fikjen e zjarrit janë an-
gazhuar Forcat e Ndë-
rhyrjes së Shpejtë dhe zjar-
rfikësit. Grupi hetimor ka
shkuar në vendngjarje për
përcaktimin dhe zbar-
dhjen e plotë të rrethanave
të kësaj ngjarjeje.

Viktima u nxor në breg nga vëllai i madh e kushëriri

Dramë në familjen Alliu, pas djalit të
paralizuar, u mbyt në Shkumbin dhe 14-vjeçari

VLORË VLORË VLORË VLORË VLORË - Tjetër tragje-
di në Zvërnec të Vlorës.
Një vajzë 10 vjeçe është
mbytur mesditën e
djeshme në plazhin e Por-
tonovës, duke rritur kësh-
tu bilancin e të mbyturve
gjatë këtij sezoni veror.
Mësohet se e mitura ka
humbur jetën në të njëj-
tin vend ku u mbytën tre
të rinj një muaj më parë,
duke e çuar numrin e vik-
timave në këtë plazh në
katër. Sipas burimeve nga
policia e qytetit bregdetar,
e mitura me inicialet A.H.,

së bashku me motrën e saj
kishin shkuar në plazh të
shoqëruar nga mamaja e
tyre. Dy vajzat janë futur për
t'u larë në det mbi një dys-
hek uji, ndërsa i ka marrë
rryma. Menjëherë në ndih-
më të tyre ka shkuar e ëma
me inicialet V.H., e cila
gjithashtu është marrë nga
rryma. Kjo e fundit ka mun-

dur të shpëtojë vetëm
njërën nga dy vajzat e saj.
Pas daljes në breg, shtetas-
ja V.H. së bashku me vajzën
tjetër morën ndihmën e
parë në spitalin rajonal të
Vlorës, ku dhe ndodhen jas-
htë rrezikut për jetën.
Ndërkaq, në plazhin e Por-
tonovës ka shkuar grupi he-
timor, i cili ka nisur hetimet

për zbardhjen e plotë të rre-
thanave të ngjarjes. Një
muaj më parë, dhe konkre-
tisht më 15 korrik të këtij
viti, në plazhin e Portonovës
u mbytën dy kushërira si
dhe i riu nga Tetova e Maqe-
donisë, Beniamin Ferhati.
24-vjeçari u fut në det të
shpëtonte dy vajzat, por nuk
doli i gjallë në breg.

VLORËVLORËVLORËVLORËVLORË

Shefi i Stacionit të Pikës
Kufitare në Triport të
Vlorës është dhunuar

barbarisht në orët e para të
mëngjesit të djeshëm. Më-
sohet se tre persona, ende
të paidentifikuar, i kanë
zënë pritë 49-vjeçarit
Sadik Ceka afër banesës së
tij dhe e kanë goditur me
mjete të forta, duke e bërë
për spital. Burime zyrtare
nga Drejtoria e Policisë së
Qarkut të Vlorës dje bënë
me dije se ngjarja e rëndë
ndodhi rreth orës 01:25, në
lagjen "1 Maj" të qytetit
bregdetar. Pas sinjalizimit
për sulmin ndaj efektivit,
blutë kanë shkuar men-
jëherë në vendngjarje dhe
kanë nisur hetimet për
identifikimin dhe vënien
në pranga të autorëve të
krimit. Pavarësisht heti-
meve të kryera, hetuesit e
çështjes i  kanë ende të
paqarta shkaqet e këtij sul-
mi. Ndërkaq, burimet e
mësipërme pohuan se dys-

hohet që ngjarja mund të
ketë ndodhur për shkak të
detyrës së Cekës, por nuk
përjashtohen dhe motive
të tjera.

NGJARJA
"Më datë 16.08.2017, rreth

orës 01:25, salla operative
Vlorë, njoftohet nga një
telefonatë se pranë banesës

së tij, në lagjen '1 Maj', një
shtetas ka kërkuar ndihmë,
pasi e kanë goditur me
sende të forta. Policia ka
shkuar menjëherë në vend-
ngjarje, dhe nga verifikimi
paraprak ka rezultuar të

jetë shtetasi S.C., 49 vjeç,
banues në Vlorë, i cili është
punonjës policie, me funk-
sion shef i Stacionit të Pikës
Kufitare Triport", thuhej në
njoftimin zyrtar të Policisë së
Vlorës. Sipas burimeve të
mësipërme, telefonata është
bërë nga vetë i plagosuri
Sadik Ceka. Pas goditjes me
mjete të forta, ai ka raportu-
ar për dhunën e ushtruar
ndaj tij. Përveç policisë, në
vendngjarje ka shkuar edhe
një ambulancë, e cila e ka
transportuar 49-vjeçarin në
spitalin rajonal të Vlorës. Si-
pas mjekëve të këtij spitali,
pas dhënies së ndihmës së
parë mjekësore, i plagosuri
ndodhet jashtë rrezikut për
jetën. Gjithashtu, policia
sqaroi se shefi i Kufirit nuk
ka qenë me shërbim në mo-
mentin që është goditur, por
shumë pranë banesës së tij
në Vlorë.

"Tërhiqet" edhe i dëmtuari: Ishte thjesht një konflikt

Rrëmbyesi i pengut në Velipojë: Nuk
pati pengmarrje, ishte debat për borxhet

ELBASAN ELBASAN ELBASAN ELBASAN ELBASAN - Mbytja e një 14-vjeçari tek-
sa lahej në lumin Shkumbin me vëllanë
dhe kushëririn është një goditje e dytë për
familjen e tij. Mësohet se familja Alliu, nga
fshati Hotolisht i Librazhdit, ka edhe një
djalë të vogël të paralizuar. Minoreni Kle-
vis Alliu humbi jetën të martën, pasi sh-
koi të lahej në lumë bashkë me vëllain më
të madh dhe një kushëririn e tij. Ai është
zhytur në vendin e quajtur "Hurdha e Qy-
myrit" dhe nuk ka dalë më prej andej. Vël-
lai dhe kushëriri kanë mundur ta nxjerrin
në breg 14-vjeçarin, por ai nuk ka shpëtu-
ar pasi kishte pirë shumë ujë. Fëmijët e
trembur kanë dhënë alarmin dhe në vend-
ngjarje kanë mbërritur banorë të rastë-
sishëm e më pas familjarët.

Trupi i pajetë i minorenit është dërguar
në morgun e spitalit dhe i është nënshtru-

ar ekspertimit për të përcaktuar shkaqet
e vdekjes. Deri më tani vdekja është klas-
ifikuar si aksidentale. Sipas banorëve të
zonës, "Hurdha e Qymyrit" është një gropë
e thellë dhe e rrezikshme në lumin Sh-
kumbin në këtë vend të rrjedhës së tij.

SHKSHKSHKSHKSHKODËR ODËR ODËR ODËR ODËR - Dodë Gjikolaj,
i arrestuar nga Policia e Shko-
drës për rrëmbimin e 31-
vjeçarit Pjetër Nakaj të martën
në Velipojë, nuk ka pranuar
përpara hetuesve të policisë se
e ka kryer një veprim të tillë.
Por edhe Nakaj, që u denonc-
ua si i rrëmbyer, i pyetur nga
oficerët e krimeve ka mohuar
të jetë marrë peng nga Gjikolaj. Të dy kanë
pranuar se kanë pasur një konflikt për një
borxh prej 4 mijë eurosh, nga Nakaj, ndaj
Gjikolajt. Këto deklarime bien në kundër-
shtim me ato të familjarëve të Nakajt, që
kishin njoftuar policinë se i afërmi i tyre ishte
marrë peng pas një borxhi të pashlyer. Pas
njoftimit të të afërmve të Nakajt, një ditë më
parë, se njeriu i tyre ishte rrëmbyer, policia

u vu në ndjekje të një autom-
jeti tip "Smart" në pronësi të
Nakajt. Me këtë mjet udhëto-
nin nga Velipoja, autori i dys-
huar i rrëmbimit dhe personi
që ishte denoncuar si i marrë
peng. Të dy ata udhëtuan në
drejtim të Shkodrës dhe u ven-
dosën në një apartament në
periferi të qytetit, ku edhe poli-

cia ndërhyri. Për të njëjtën çështje, policia
arrestoi edhe Gëzim Kuçajn, 45-vjeçar, ban-
ues në Shkodër. Ndërkaq, ende nuk bëhet i
ditur roli i tij në këtë histori. Ky i fundit, tash-
më bashkë me Dodë Gjikolajn, do të për-
ballen në gjykatë me akuzën "Heqje e
paligjshme e lirisë, e kryer në bashkëpunim",
ndonëse tashmë, i dëmtuari është tërhequr
nga akuzat e tij.                          (Marrë nga "TV(Marrë nga "TV(Marrë nga "TV(Marrë nga "TV(Marrë nga "TV Klan") Klan") Klan") Klan") Klan")

MOTIVI
I SULMIT
Pavarësisht hetimeve
të kryera, hetuesit e
çështjes i kanë ende
të paqarta shkaqet e
këtij sulmi. Ndërkaq,
burimet e mësipërme
pohuan se dyshohet
që ngjarja mund të
ketë ndodhur për
shkak të detyrës së
Cekës, por nuk
përjashtohen dhe
motive të tjera.

Plazhi i Zvërnecit në Vlorë

Shefi i Stacionit të Pikës Kufitare në Triport, Sadik Ceka

Policia e
Shkodrës

Lumi Shkumbin
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"Kandidatët me mesatare nën 6 nuk përfshihen në Bachelor"

Matura Shtetërore, QSHA: Është faza
e fundit për shpalljen e fituesve

"Po verifikohen pasaktësitë te Libri i Transparencës"
NOTAT DHE
APLIKIMI
"Maturantët me
mesatare më
poshtë se 6 nuk
mund të aplikojnë
në programet 3-
vjeçare të studimit,
por vetëm në
programe 2-vjeçare
profesionale-
teknike, gjithsej
rreth 32 programe
të tilla."

AKU: 377
subjekte, jashtë

kushteve
higjieno-sanitare
Autoriteti Kombëtar i

Ushqimit ka konstat-
uar rreth 400 subjekte në
zonat turistike jashtë
kushteve higjieno-sani-
tare. Pasi ka kryer rreth
1300 inspektime në Dur-
rës, Vlorë, Fier, Shkodër,
Korçë dhe Lezhë në peri-
udhën qershor-gusht,
AKU-ja ka verifikuar mar-
kete, restorante, pastiçeri
dhe Fast-Food-e jashtë
standardeve të përcaktu-
ara. Autoriteti thotë se ka
paralajmëruar 377 opera-
torë për plotësimin e
kushteve higjieno-sani-
tare, kryerjen e analizës
së ujit, pajisjen me libre-
za shëndetësore të per-
sonelit dhe hartimin e
planit të masave kundër
dëmtuesve, brejtësve dhe
insekteve. Ndërkohë, në
zonën e Vlorës, 7 biznese
nuk kanë korrigjuar në
kohë parregullsitë dhe
AKU-ja ka marrë kun-
drejt tyre masën ndëshki-
more me gjobë prej 950
mijë lekësh. Autoriteti
Kombëtar i Ushqimit ka
analizuar gjithashtu kam-
pionët e vajit për skuqje
në restorante e Fast-Food-
e, por rezultatet nga anal-
izat kanë qenë brenda
standardeve. Në pastiçeri
dhe restorante, AKU-ja
ka marrë mostra të
produkteve që tregtohen
për kryerjen e analizave
mikrobiologjike. Disa prej
tyre kanë rezultuar bren-
da standardeve, ndërsa
për të tjerat priten rezul-
tatet nga laboratorët. Pa-
varësisht gjithë aksion-
eve të ndërmarra nga
AKU-ja, pushuesit e
zonave bregdetare
shpesh ankohen për cilës-
inë e ulët të ushqimeve
dhe shërbimeve, si dhe
nuk kanë munguar rastet
e helmimit në spitale.

TIRANËTIRANËTIRANËTIRANËTIRANË

Që prej datës 3 gusht,
të gjithë mat
urantët kanë pasur

mundësinë të verifikojnë
të dhënat e tyre dhe të kon-
statojnë çdo pasaktësi
nëpërmjet Librit të Trans-
parencës. Ky i fundit ësh-
të një teknikatë e zbatuar
prej disa vitesh dhe synon
një sistem sa më transpar-
ent për të gjithë aplikantët
në universitete. Qendra e
Shërbimeve Arsimore, më
3 gusht ka publikuar në
faqen e Ministrisë së Ar-
simit dhe Sportit Librin e
Transparencës, ku çdo
maturant mund të gjejë el-
ementët kryesorë përbërës
të rezultateve të përfun-
dimit të shkollës së mesme,
si: mesataren e përgjiths-
hme të gjimnazit sipas
VKM-së, rezultatin e
provimit të Letërsisë, rezu-
ltatin e provimit të Matem-
atikës, atë të gjuhës së
huaj dhe provimeve të dy
lëndëve me zgjedhje, si dhe
preferencat e përzgjedhura
prej tij në Formularin e
Aplikimit në IAL për vitin
akademik 2017-2018.
Burime nga Qendra e Shër-
bimeve Arsimore pohojnë:
"Maturantët kanë pasur
një javë kohë për të hyrë në
sistem e për të verifikuar
çfarëdolloj pasaktësie në
informacion, pra deri më
datë 10 gusht mund të
dorëzonin pranë QSHA-së
formularin e pasaktësive, e
më tej të procedonim me
korrigjimin në mënyrë që
çdo kandidat të vlerësohet
në bazë të meritës dhe
transparencës". Këtë vit,
maturantët që kanë hasur
pasaktësi në informacion
janë treguar tepër të
kujdesshëm, madje shumë
prej tyre kanë kontaktuar
drejtpërdrejt me QSHA-në
për të kryer verifikimet
përkatëse. E tashmë, Qen-
dra e Shërbimeve Arsimo-
re është në fazën e fundit

të rregullimit të ele-
mentëve të konstatuar si të
pasaktë; shqyrtohet natyra
e gabimit, korrigjohet, dhe
pas kësaj do të përpilohet
lista përfundimtare e apli-
kantëve që do u përcillet
universiteteve më datë 23
gusht 2017. Të gjitha të
dhënat e marra nga QSHA
mbi maturantët do të shër-
bejnë për përllogaritjen e

pikëve, rankimin e kandi-
datëve dhe shpalljen e
fituesve në universitete në
datën 28 gusht 2017.

Ndërkohë, QSHA bën me
dije se të gjithë ata mat-
urantët me mesatare më
poshtë se nota 6, nuk mund
të aplikojnë në programet
3-vjeçare të studimit, por
vetëm në ato 2-vjeçare
teknike-profesionale, gjith-

sej në Shqipëri rreth 32 pro-
grame të tilla. Ndërsa kan-
didatët me mesatare më
poshtë se 8 nuk mund të
aplikojnë në infermieri apo
mjekësi. Vetë sistemi elek-
tronik nuk të lejon që të ap-
likosh në programe të tilla
studimi në momentin që
nuk i përmbush kriteret e
paracaktuara.
PROGRAMI I
KONKURSEVE

Ndërkohë, në nivel ko-
mbëtar po zhvillohen
konkurset për ato programe
studimi që kanë shpallur
ndër kriteret e tyre edhe
pranimin me bazë konkur-
si,  si  Universiteti  i
Sporteve, Artet dhe Ar-
kitektura në disa univer-
sitete private. Konkursi

për sportin po zhvillohet jo
vetëm në Tiranë, por edhe
në Vlorë,  Elbasan e
Gjirokastër. "Shpesh kemi
marrë akuza që kemi bërë
zgjedhje të padrejta mes
universiteteve private, por
dua të sqaroj se janë pran-
uar vetëm ato universitete
që kishin konkurset si
kriter bazë të deklaruar që
në fillim", shprehen për-
faqësues nga QSHA. Faza e
konkurrimeve mbyllet më
datë 22 gusht e fill  pas
kësaj, në bazë të Udhëzim-
it 15, drejt të gjitha univer-
siteteve do të dërgohen
listat e kandidatëve që
duan të vazhdojnë stu-
dimet e larta në një nga
programet e përzgjedhura
nga vetë ata. Duket thek-
suar fakti  që,  për mat-
urantët të cilët ndër pref-
erencat e përzgjedhura
kanë edhe programe studi-
mi me konkurs, pikët do të
dalin pas publikimit të re-
zultateve të konkurseve.

VERIFIKIMI
"Maturantët kanë pasur një javë kohë për të
verifikuar çfarëdolloj pasaktësie në
informacion, të dorëzonin pranë QSHA-së
formularin e pasaktësive, e më tej të
procedonim me korrigjimin, në mënyrë që çdo
kandidat të vlerësohet në bazë të meritës dhe
transparencës", thanë burimet nga Qendra e
Shërbimeve Arsimore.

Ministria e Arsimit

Voltiza Duro

United Nations Development Programme

TENDER ANNOUNCEMENT

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

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

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

For more details please refer to the link below:

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

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

United Nations Development Programme Albania
Str. “Skënderbej”, Gurten Center, 2nd floor,
Tirana, Albania
UNDP Procurement Team

TENDER  I HAPUR KOMBËTAR

REPUBLIKA  E  SHQIPERISE
BANKA  E  SHQIPERISE
DEPARTAMENTI  I  ADMINISTRIMIT
SEKTORI  I  PROKURIMIT

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Blerje dhe instalim i sistemeve të
alarmit për nevojat e degëve të Bankës së Shqipërisë”.

Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i
hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 12.110.532 Lekë”.

Dokumentet e tenderit mund të tërhiqen pranë Sektorit të Prokurimeve të Departamentit të
Administrimit, të Bankës së Shqipërisë, me adresë: Rruga e Dibrës, Kompleksi “Halili”, Kulla A,
Tiranë, Tel. 042419411(ext.4251), çdo ditë nga ora 10.00 – 13.00 nga çdo person i autorizuar, me
paraqitjen e një kërkese me shkrim. Tërheqja e dokumenteve mund të bëhet vetëm pasi të keni
bërë paraprakisht pagesën e pakthyeshme prej 500 Lekë, pranë një banke tregtare në llogarinë e
Bankës së Shqipërisë sipas detajeve të mëposhtme:

Përfituesi: Banka e Shqipërisë

BIC: STANALTR

IBAN: AL68 1011 1008 0000 0000 2222 222L; BIC

Përshkrimi: Blerje dokumente tenderi për tenderin me objekt: “Blerje dhe instalim i sistemeve
të alarmit për nevojat e degëve të Bankës së Shqipërisë’’

Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit,
në Bankën e Shqipërisë, deri më datë 7 Shtator 2017, ora 11:00, kohë në të cilën do të hapet edhe
tenderi, ku ftohen të marrin pjesë kandidatët ose përfaqësuesit e autorizuar të tyre.



E enjte 17 Gusht 20178 -

karrierën time si arbitër,
duke gjykuar ndeshje për
rreth 18 vjet. Ana ime pro-
fesionale arriti majën në
vitin 1986, kur mora stemën
e FIFA-s, të cilën e mbajta
për tetë vjet dhe arbitrova
rreth 40 ndeshje ndërko-
mbëtare. Më pas kam kalu-
ar në rolin e vëzhguesit të
arbitrave, një profesion të
cilin e ushtroj dhe sot.

Prej vitesh ju jeni pjesëPrej vitesh ju jeni pjesëPrej vitesh ju jeni pjesëPrej vitesh ju jeni pjesëPrej vitesh ju jeni pjesë
e botës së futbollit në ven-e botës së futbollit në ven-e botës së futbollit në ven-e botës së futbollit në ven-e botës së futbollit në ven-
din tonë, cilën periudhëdin tonë, cilën periudhëdin tonë, cilën periudhëdin tonë, cilën periudhëdin tonë, cilën periudhë
kohore do të veçonit si mëkohore do të veçonit si mëkohore do të veçonit si mëkohore do të veçonit si mëkohore do të veçonit si më
problematiken?problematiken?problematiken?problematiken?problematiken?

Periudha kohore ku jam
ndjerë më i riskuar i përket
viteve 1997-2000, kjo për
shkak të ekzistencës së ban-
dave kriminale, të cilët
kishin marrë nën kontroll
qytete të ndryshme të Sh-
qipërisë duke ndikuar
drejtpërdrejt dhe në sferën
e futbollit.

Cilën ndeshje dalloni siCilën ndeshje dalloni siCilën ndeshje dalloni siCilën ndeshje dalloni siCilën ndeshje dalloni si
më kaotiken gjatë kësajmë kaotiken gjatë kësajmë kaotiken gjatë kësajmë kaotiken gjatë kësajmë kaotiken gjatë kësaj
periudhe?periudhe?periudhe?periudhe?periudhe?

Kujtoj në '99 një ndeshje
ku isha i emëruar si vëzh-
gues në Berat ndërmjet To-
morit dhe Bylisit të
Ballshit.  Kjo ishte një
ndeshje e fortë, ku duhej
patjetër fitorja e ekipit
vendës. Në ato kohë në klu-
bet tona mbizotëronin pres-
identë ekipesh, ku disa prej
tyre shiheshin si "të fortit"
e qyteteve. Ndër ta shquhej
dhe ish-presidenti i ekipit
të Beratit,  i  njohur me
pseudonimin "Zhaku", i cili
konsiderohej si një ndër
prototipat e asaj kohe.

KKKKKush ishte kush ishte kush ishte kush ishte kush ishte ky persony persony persony persony person
dhe pse njihej  me këtëdhe pse njihej  me këtëdhe pse njihej  me këtëdhe pse njihej  me këtëdhe pse njihej  me këtë
nofkë?nofkë?nofkë?nofkë?nofkë?

"Zhaku", emri i vërtetë i
të cilit ishte Ardian Çobo
shihej si një ndër "të fortët"
e Beratit. Arsyeja pse shi-
hej si i tillë qëndron e fshe-
hur në karakterin e tij dhe
influencën që ai kishte
duke ushtruar presione të
ndryshme. Para se ndeshja
të fillonte, "Zhaku" me kon-
takton duke insistuar që
ndeshja të mbahej drejt si

dhe kërkoi garanci për këtë
gjë, përndryshe tifozët do të
hynin në fushë. Prandaj
mora masa me shefin e pol-
icisë për të mirëmbajtur

AKTUALITET

INTERVISTA
VRASJA E ARDIAN ÇOBOS



RRËFEHET ARBITRI/ Ja si influencohej futbolli nga "të fortët" e viteve 1990

"Ndeshja Tomori-Bylis, ja çfarë u tha
presidenti Ardian Çobo arbitrave"

Besnik Kaimi: Para lojës më kërkoi të merrja masa
Ina Allkanjari

Një ndër emrat më
me peshë të futbol
lit shqiptar, i cili ka

kontribuar në rolin e ar-
bitrit kryesor në ndeshje të
shumta brenda Shqipërisë
dhe jashtë saj është Besnik
Kaimi. Me një eksperiencë
shumëvjeçare në fushën e
arbitrimit, ai numëron sot
një sërë arritjesh. Karriera
e tij arriti kulmin në mo-
mentin e marrjes së stemës
së FIFA-s në 1986, të cilën
arriti ta mbajë për tetë vjet,
duke e konkretizuar me
pjesëmarrjen e tij në rreth
40 ndeshje ndërkombëtare.
Pas suksesit të tij si arbitër
kryesor, Besnik Kaimi kaloi
në rolin e vëzhguesit, duke
e vazhduar profesionin e tij
si gjyqtar i arbitrave edhe
në ditët e sotme. Pikënisja
e karrierës së tij daton në
vitin 1976, ku gjatë kësaj
periudhe Kaimi ka përjet-
uar një sërë ngjarjesh në
botën e futbollit,  të
ndikuara nga boshti i his-
torikut të Shqipërisë, e cila
përmes këtyre viteve ka
pësuar faza të ndryshme,
me ndikim në sferën e fut-
bollit. Kalimi i vendit nga
regjimi komunist në
sistemin demokratik u sho-
qërua me një fazë tranzicio-
ni ku prezente ishin ban-
dat e armatosura e gjendja
alarmante. Në intervistën e
dhënë sot për "Gazeta Sh-
qiptare", Besnik Kaimi
prek fazat e viteve 1997-
2000, ku ekzistenca e ban-
dave të "të fortëve" të zonës
ndihej kudo e kjo jo më pak
në futboll. Gjatë bisedës
me të, ai spikat ndeshjen
Tomori-Bylis të mbajtur në
1999 në Berat, ku vetë
presidenti i ekipit të Be-
ratit shihej me frikë si një
ndër "të fortët" e qytetit.
Sipas Besnik Kaimit, Çobo,
për shkak se në atë kohë
konsiderohej si një njeri
prototip, thirrej me nofkën
"Zhaku".

KKKKKur ka nisur karur ka nisur karur ka nisur karur ka nisur karur ka nisur karrierarierarierarierariera
juaj si arbitër dhe si kajuaj si arbitër dhe si kajuaj si arbitër dhe si kajuaj si arbitër dhe si kajuaj si arbitër dhe si ka
qenë ecuria  e  saj  ndërqenë ecuria  e  saj  ndërqenë ecuria  e  saj  ndërqenë ecuria  e  saj  ndërqenë ecuria  e  saj  ndër
vite?vite?vite?vite?vite?

Në vitin 1976 kam nisur

ndeshjen. Por kjo ndeshje
doli jashtë kontrollit si pa-
sojë e një momenti në lojë.

Pse ndodhi kjo gjë?Pse ndodhi kjo gjë?Pse ndodhi kjo gjë?Pse ndodhi kjo gjë?Pse ndodhi kjo gjë?
Arbitri i asaj kohe nuk

dha një penallti dhe për
këtë u krijua një shqetësim
i madh në stadium nga ana
e tifozëve dhe nga vetë pres-
identi i ekipit të Beratit.
Përfundimi i ndeshjes re-
zultoi 0-0 në favor të ekipit
të Ballshit, pasi ekipit të
Tomorit i interesonte fitor-
ja. Për shkak të kaosit të kr-

ijuar në stadium në atë mo-
ment policia formoi një
gardh ku arbitrat kaluan të
sigurt për në dhomën e zh-
veshjes.

Po reagimi i ish-presi-Po reagimi i ish-presi-Po reagimi i ish-presi-Po reagimi i ish-presi-Po reagimi i ish-presi-
d e n t i t  t ë  B e r a t i t  n d a jd e n t i t  t ë  B e r a t i t  n d a jd e n t i t  t ë  B e r a t i t  n d a jd e n t i t  t ë  B e r a t i t  n d a jd e n t i t  t ë  B e r a t i t  n d a j
kësaj ngjarjeje cili ishte?kësaj ngjarjeje cili ishte?kësaj ngjarjeje cili ishte?kësaj ngjarjeje cili ishte?kësaj ngjarjeje cili ishte?

Episodi më kryesor që
mbaj mënd pasi e kalova
vetë mbi kurriz ishte kur
ish-presidenti i Beratit, Ar-
dian Çobo donte të hynte në
dhomën e arbitrave pas për-
fundimit të ndeshjes dhe
duke qenë se në ato kohë
unë kisha rolin e vëzhgues-
it dhe të delegatit, ai më
kërkonte me ngulm të
takonte arbitrat, por unë

PËRBALLJA

Sipas Kaimit, Çobo u tha arbitrave:
"Këtu në Berat nuk ka zot t'ju ngasë

njeri me dorë, unë kam për detyrë t'ju
nxjerr nga Berati të sigurt dhe do vij
do ju gjej ku keni shtëpinë. Këtu s'ju

prek njeri me dorë".

“
Ish-presidenti i

ekipit të Beratit,
njihej me

pseudonimin
"Zhaku", pasi

konsiderohej si një
ndër prototipat e
asaj kohe. Ardian
Çobo shihej si një

ndër "të fortët"
e Beratit.

NOFKA

"Para se ndeshja
të fillonte,
'Zhaku' më

kontakton duke
insistuar që
ndeshja të

mbahej drejt si
dhe kërkoi

garanci për këtë
gjë, përndryshe

tifozët do të
hynin në

fushë", tha
Besnik Kaimi.

TELEFONATA

vazhdoja t'ia theksoja se
rregullorja nuk ia lejonte
këtë gjë. Shefi i policisë më
jepte shenja nga larg të mos
e lejoja "Zhakun" të futej në

dhomën e arbitrave,
ndonëse vetë nuk afrohej.
Ndërkohë, rastësisht shoh
dy a tre persona që poshtë
xhaketave dallohej që ishin
të pajisur me armë.

Si vepruat më tej?Si vepruat më tej?Si vepruat më tej?Si vepruat më tej?Si vepruat më tej?
U detyrova ta lejoja të fu-

tej në dhomë me kusht që të
mos prekte asnjë nga arbi-
trat fizikisht. I thashë: "Do
të të lejoj të futesh, vetëm
nëse ti më premton burrash
që nuk do i prekësh arbi-
trat". Pasi hyri brenda, Çobo
u tha arbitrave: "Këtu në
Berat nuk ka zot t'ju ngasë
njeri me dorë, unë kam për
detyrë t'ju nxjerr nga Bera-
ti të sigurt dhe do vij do ju
gjej ku keni shtëpinë. Këtu
s'ju prek njeri me dorë". Pas
kësaj, makinat e policisë u
futën në fushë dhe arritën
të na shoqëronin duke na
larguar nga dera e pasme e
stadiumit.

A mendoni se kalimi iA mendoni se kalimi iA mendoni se kalimi iA mendoni se kalimi iA mendoni se kalimi i
viteve dhe rritja e renditviteve dhe rritja e renditviteve dhe rritja e renditviteve dhe rritja e renditviteve dhe rritja e rendit
në polici ka përnë polici ka përnë polici ka përnë polici ka përnë polici ka përmirësuarmirësuarmirësuarmirësuarmirësuar
situatën e futbollit  Sh-situatën e futbollit  Sh-situatën e futbollit  Sh-situatën e futbollit  Sh-situatën e futbollit  Sh-
qiptar?qiptar?qiptar?qiptar?qiptar?

Padyshim zhvillimi i
punës së policisë në rua-
jtjen e sigurisë dhe rendit
ka sjellë ndryshime në ec-
urinë e futbollit Shqiptar.
Kjo gjë dallohet në zbehjen
e ndikimit të njerëzve me
influencë në sport te poli-
cia, duke iu krijuar lehtësi
arbitrave në ushtrimin e
profesionit të tyre pa pre-
sione të jashtme. Vetëm në
këtë mënyrë futbolli sh-
qiptar do të arrijë standar-
det europiane.

Besnik Kaimi

Besnik Kaimi

Arbitrat përpara ndeshjes Partizani-Tomorri
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Sulejman Mema: Ryshfeti ishte praktikë e njohur në futboll

Mediat angleze: Problemet e
korrupsionit në futbollin shqiptar

Ngjarja në vitin 2000, çfarë shkruanin mediat angleze dhe hetimi i policisë shqiptare për hakmarrjen

Ardian Çobo, si u vra presidenti i Beratit
Ish-presidenti i ekipit të Tomorit u qëllua pas ndeshjes me Partizanin

Ina Allkanjari

Ndikimi i "të fortëve"
të viteve '90 në fut
bollin shqiptar ka

qenë i përmasave jo të vog-
la, ku raste të shpeshta
dhune evidentoheshin në
stadiumet tona. Njerëz me
precedentë penalë ose që
dyshoheshin për aktivitete
të jashtëligjshme si dhe për
lidhje kriminale kishin
ndikim edhe në sferën e fu-
tbollit. Ardian Çobo ishte
një 26-vjeçar nga Berati,
presidenti i klubit të "To-
morit" dhe pronari i lokalit
më luksoz në këtë qytet në
vitin 1999, i cili mbante em-
rin "Shtëpia e Bardhë". Në
atë kohë, ai njihej si presi-
denti më i suksesshëm i "To-
morit" të Beratit, por që dy-
shohej edhe për implikimin
e tij në afera tw ndryshme.
Dyshimet për këtë aktivitet
i përforcoi një shkrim i
botuar në një media angleze
"The Telegraph".

Çobo ishte një djalë i ri
beratas shumë i apasionuar
ndaj futbollit dhe i pari që
e afroi aq shumë ekipin e
"Tomorit" në fitimin e titul-
lit kampion. Kjo skuadër
ishte gati duke e prekur
kupën e kampionatit, kur
presidentit të tij iu bë një
atentat, në të cilën gjeti vde-
kjen.
VRASJA E
ARDIAN ÇOBOS

Ishte ditë e shtunë, 13

maj viti 2000. Pak çaste pasi
kishte përfunduar ndeshja
Partizani-Tomori, në
mëngjesoren "Shelgu", afër
stadiumit "Selman Stërma-
si" përballë hyrjes "A" të tri-
bunës ndodheshin së bash-
ku arbitrit, presidenti Ard-
ian Çobo, gazetari sportiv
Shakohoxha dhe shoferi i
njohur i FSHF-së, Agim
Veshi. Rreth orës 17:30 u
dëgjuan disa të shtëna
arme. Në atë kohë, policia
tha se A. G. qëlloi me
breshëri kallashnikovi në
drejtim të presidentit.

këta persona gjetën vde-
kjen e menjëhershme,
ndërsa dy gjyqtarë të tjerë
u plagosën.
PISTA E
HETIMIT

Pas gjendjes së vendit në
vitin 1997, dhuna në stadi-
ume ka qenë e shpeshtë në
Shqipëri, por rasti i Çobos
shënohet si vrasja e parë e
zyrtarëve të klubeve në
botën e futbollit. Pas
vrasjes, policia nisi men-
jëherë hetimet, ku pista
kryesore dyshohej të ishte
ajo e hakmarrjes.

PRONONCIMI
I ARBITRIT
BESNIK KAIMI

Kështu, të ndikuar nga
kjo histori, "Gazeta Sh-
qiptare" arriti të sigurojë
prononcimin ekskluziv të
arbitrit Besnik Kaimi, i cili
ka qenë vëzhgues në njërën
prej ndeshjeve ku ka luaj-
tur ekipi i Beratit me presi-
dent Ardian Çobon. Ai
rrëfen për gazetën ndikim e
"të fortit" të Beratit në fush-
ën e futbollit si dhe përball-
jen e Çobos me arbitrit në
dhomën e zhveshjes.-

Pas gjendjes së
vendit në vitin
1997, dhuna në

stadiume ka qenë
e shpeshtë në
Shqipëri, por
rasti i Çobos
shënohet si

vrasja e parë e
zyrtarëve të

klubeve në botën
e futbollit.

Pista kryesore
dyshohej

të ishte ajo e
hakmarrjes.

PISTA E HETIMIT

TË DHËNAT PËR ARDIAN ÇOBON

 Biznesi: Pronar i lokalit "Shtëpia e Bardhë"
dhe president i ekipit "Tomori"

 Vendi i aktivitetit: Berat

 Mosha: 26 vjeç

 Gjendja familjare: Beqar

 Vrarë: 13 maj 2000

Ardian Çobo u vra
më datë 13 maj të

vitit 2000, rreth orës
17:30. Ngjarja u
shënua vetëm 30

minuta pas
përfundimit të

ndeshjes
Partizani-Tomori,

afër stadiumit
"Selman Stërmasi".
Përveç tij, ndërroi

jetë arbitri kryesor i
asaj kohe, Luan
Zylfo si dhe u

plagosën dy të tjerë.

EKZEKUTIMI

Plumbat prekën disa perso-
na, por fatkeqësisht më fa-
tale ishin ato ndaj presiden-

tit të Tomorit, Ardian Ço-
bos dhe arbitrit Luan Zylfo.
Si pasojë e plumbave, të dy

Vetëm një vit pasi u
ekzekutua ish-presi-

denti Ardian Çobo, media
angleze "The Telegraph"
botoi një artikull ku fliste
për korrupsionin në fut-
bollin shqiptar. "Rregul-
lat në Shqipëri janë mjaft
të ndryshme. Merrni pas-
diten e 13 majit të vitit
2000. Ardian Çobo ishte i
lumtur pas fitores me Par-
tizanin dhe u ul për një
kafe në një bar jashtë sta-
diumit 'Selman Stërmasi'.
Çobo ishte president i To-
morrit dhe ekipi i tij gati
e kishte prekur kupën e
kampionatit. Ai sapo ish-
te bashkuar me tre nga
zyrtarët e ndeshjes, kur
një djalë i ri afrohet pranë
lokalit. Atentatori kishte
armë dhe në distancë të
afërt qëlloi disa herë në
pjesën e prapme të kokës
së Çobos. Një nga plum-
bat goditi gjyqtarin Luan
Zylfo në qafë. Më vonë,

edhe Zylfo u shpall i vde-
kur", thuhet në shkrim. Po
ashtu, në atë artikull vihej
në dukje edhe dyshimi se si
ishte përfituar pasuria e
Çobos.

"Sulejman Mema, sekre-
tar i SK Tirana dhe një ish-

lojtar kombëtar, ka folur
nga zyrat e tij në 'Selman
Stërmasi', vetëm disa qin-
dra metra larg nga ku Çobo
u vra dhe duke shpjeguar
sinqerisht se ryshfeti dhe
ndreqja e ndeshjeve u
pranuan si praktikë në fut-

bollin e klubit. 'E gjithë
ndeshja ndryshon kur lu-
ajmë. Gjyqtarët paguhen
aq keq nga federata e tyre,
ndaj marrin ryshfet. Ar-
bitri u kërcënua dhe ish-
te aq i frikësuar sa ai pre-
tendoi të ishte i sëmurë,
gjithkush mund të shohë
se çfarë po ndodh'. Mema
shtoi: 'Korrupsioni është
një fenomen i zakonshëm
në të gjithë jetën sh-
qiptare, edhe në sektorin
publik. Pra, pse duhet të
jetë ndryshe futbolli?'. E
vërteta e trishtuar për fu-
tbollin në Shqipëri është
se askush nuk mund t'i
përgjigjet kësaj", shkruhej
në artikullin e botuar në
vitin 2001 në median an-
gleze.

Ardian Çobo

Faksimile e shkrimit të botuar në median angleze
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Ministria e Financave
ka publikuar listën
e kategorisë joparë-

sore në radhët e ish-të
përndjekurve politikë që
mund të trajtohen me dëm-
shpërblim, por që sipas këtij
dikasteri duhet të sjellin do-
kumentet e nevojshme.
Bëhet fjalë për listën e kate-
gorisë joparësore, për
trashëgimtarët, rreth 1000
përfitues, të cilët do të mar-
rin dëmshpërblim, por më
parë duhet të plotësojnë
dosjen me dokumente.
"Gazeta Shqiptare" publikon
listën e plotë së bashku me
analizën e dokumentacionit
për çdo dosje. Dokumentet
për trajtimin me dëmshpër-
blim pas shqyrtimit të juris-
tit, duhet të dorëzohen bren-
da 6 shtatorit.

Drejtoria e Pagesave, dokumentet duhet të dorëzohen brenda 6 shtatorit

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

Ornela Manjani

DOKUMENTET
Të gjithë trashëgimtarët

e ish-të dënuarve duhet të
sigurohen pranë bankës në
të cilën kanë hapur llogarinë
që llogaria e tyre është ak-
tive. Në rast se llogaria nuk
është aktive, shuma e dëm-
shpërblimit kthehet mbrap-
sht në buxhet, duke sjellë
vonesa dhe ndërlikime të
panevojshme. Kur kemi

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

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

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

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

FORMULARI MBI PERCAKTIMIN E TRASHEGIMTAREVE, RRETHI I FAMILJAREVE TE PERCAKTUAR NE LIGJ, PER PAGESEN E KESTIT TE DYTE

Shënim: Kur dokumentacioni ëshë I rregullt shënohet me V, kur mungon shënohet me  X,   kur kanë autorizuar me  prokurë shënohet me P.

NR. 
DOSJES

EMER
MBIEME

R
VKM NR. EMER ATESIA MBIEMER DATELINDJA

VENDLIN
DJA

EMER ATESIA
MBIEME

R
DATELIN

DJA
VENDLINDJA

8951 DEHAR OSHAFI 99
BATIRE HASAN OSHAFI

TOMORR DEHAR OSHAFI 1/10/1944 POGRADEC

VIOSA DEHAR HAFESLLARI OSHAFI

FATBARDHSALI ALLA (HAFE 6/6/1962 POGRADEC

LULUSH SALI MAXHARI (20/05/1969POGRADEC

DEHAR E TRASHEGOJNE BASHKESHORTJA BATIRE DHE FEMIJET TOMOR, VIOSA

BATIRE E TRASHEGOJNE FEMIJET TOMOR DHE ME ZVENDESIM FEMIJET E VIOSA 

VIOSA E TRASHEGOJNE FEMIJET FATBARDHA,LULUSH

JANE PAGUR  PER KEST TE DYTE FATBARDHA DHE LULUSH

PA U PAGUAR KESTI I DYTE TOMOR.MUNGESE CERTIFIKATE TRUNGU DHE DESHMIA E TRASHEGIMISE .

TRASHEGIMTARET E TIJ KOPJE ID DHE DOKUMENTINE  NR TE LLOGARISE BANKARE 

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

KOPJE 
TE 

LETER 
NJOFTI

M 

NUMER 
PERSON

AL 
LLOGAR

I  
BANKAR

E

CERTIFI-
KATE 

VDEKJE

CERTIFI-
KATE E 

TRUNGU
T 

FAMILJA
R

DESHMI 
TRASHGI-

MIE

PRO-
KURE

V V V
V V V
V X X
V V V

V V

V V

DOKUMENTAT

FORMULARI MBI PERCAKTIMIN  E TRASHEGIMTAREVE, RRETHI I FAMILJAREVE TE PERCAKTUAR NE LIGJ, PER PAGESEN  E KESTIT TE DYTE

Shënim: Kur dokumentacioni ëshë I rregullt shënohet me V, kur mungon shënohet me  X,   kur kanë autorizuar me  prokurë shënohet me P.

NR. 
DOSJES

EMER
MBIEME

R
VKM NR. EMER ATESIA MBIEMER DATELINDJA

VENDLIN
DJA

EMER ATESIA
MBIEME

R
DATELIN

DJA
VENDLINDJA

9365 BIBË FRROKU KOL 05-02-1917 KUKES
PRENGE  BIB FRROKU 03-09-1943

ZEF PRENGE  FRROKU

DILE PRENGE  FRROKU

PAVLINA PRENGE  FRROKU

PJETER PRENGE  FRROKU

NDREC PRENGE  FRROKU

ALFRED PRENGE  FRROKU

MARK PRENGE  FRROKU

PASHKE BIB FRROKU(MRRUKU)

BIBE E TRASHEGOJNE FEMIJET PRENGE DHE PASHKE 

PRENGE E TRASHEGOJNE ZEF,DILE,PAVLINA,PJETER,NDREC,ALFRED,MARK

DILE,PAVLINA,NDREC,ALFRED KANE AUTORIZUAR ME PROKURE PER TERHEQJEN  E DEMSHPERBLIMIT PASHKE

KETA PERFITUES JANE PAGUAR KESTI I DYTE

TRASHEGIMTARET E TJERE TE PRENGE ,REZULTOJNE TE PAPAGUR .MUNGESE KOPJE E KARTES SE IDENTITETIT,  DHE DOKUMENTIN  E NR TE LLOGARISE BANKARE

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

KESTI I DYTE

KOPJE 
TE 

LETER 
NJOFTI

M 

NUMER 
PERSON

AL 
LLOGAR

I  
BANKAR

E

CERTIFI-
KATE 

VDEKJE

CERTIFI-
KATE E 

TRUNGU
T 

FAMILJA
R

DESHMI 
TRASHGI-

MIE

PRO-
KURE

V V V
V V V

X P1
X X
X P1
X X
X P
X P1
X X
V V V V1

DOKUMENTAT

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

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

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

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

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

NR. 
DOSJES

EMER
MBIEM

ER
VKM 
NR.

EMER ATESIA MBIEMER DATELINDJA
VENDLI

NDJA
EMER ATESIA

MBIEM
ER

DATELI
NDJA

VENDLIND
JA

11413 HALIM KALOS
HI

AHMEDIJE KALOSHI

LUFTIME HALIM MURATI

LUTFI HALIM KALOSHI

SHAME HALIM MZHIKA

KOPJE 
TE 

LETER 
NJOFTI

M 

NUMER 
PERSO

NAL 
LLOGA

RI  
BANKA

RE

CERTIF
I-KATE 
VDEKJ

E

CERTIF
I-KATE 

E 
TRUNG

UT 
FAMILJ

AR

DESHMI 
TRASH
GI-MIE

PRO‐

KURE

V V V
X V V

V

V V

V

dokumenta per terheqjen e demshperblimit.Femijet ne kestin e dyte iu eshte zbritur pjesa e dhene teper ne kest te pare qe i perkiste Ahmedijes



E enjte 17 Gusht 2017  - 11EKONOMI
FORMULARI  MB I PERCAKT IM IN  E  TRASHEG IMTAREVE, RRETH I  I  FAM IL JAREVE  TE  PERCAKTU AR  NE  L IGJ, PER  PAGESEN  E  KEST IT  TE  DYTE

Shënim : Kur  do kum entac io ni ë shë  I r regullt  shëno he t m e  V, kur  m ungo n shëno he t m e   X,   kur  kanë  auto r izuar  m e   pro kurë  shëno he t m e  P .

NR . 
D O SJ E S

E M ER
M B IE M E

R
VKM  NR . EM E R ATE SIA M B IE M ER D ATEL IND J A

VE ND LIN
DJ A

E M ER ATESIA
M B IE M E

R
DATE LIN

DJ A
VE ND LIN DJ A

1 2 4 4 6 DIKO SEFA
MAHMU T

0 2 -0 5 -1 8 9 0 RR AS/EL
BASAN

MAHMU T DIKO SEFA

QANI MAHMU T SEFA

SAD IK MAHMU T SEFA

HAM ID E MAHMU T M EH ILLI
FER DIN A
NT MAHMU T SEFA

RAM AZA
N MAHMU T SEFA

M AN USH
AQ E MAHMU T NEXHA(SEFA)

AR IF DIKO SEFA

DEJE ARIF SEFA

DITU RI ARIF SEFA  (LABOTI)

LEN IZA ARIF SEFA(BALLA)

GAZM EN
D ARIF SEFA

NEXH M IJ
E ARIF SEFA  (BAL I)

SAN IJE DIKO SEFA(SHARKA)

AR JAN A SELMAN META(SHARKA)

HABIBE SELMAN QER IM I(SHARKA)

HAJRI SELMAN SHARKA

GENC I SELMAN SHARKA

REFIJE DIKO SEFA(TO SHKALLA0 2 -1 1 -1 9 4 4
BU JAR DIKO SEFA

DIKO  E  TRASHEGO JN E  FEM IJE T  MAHMU T,AR IF,SAN IJE ,REFIJE ,BU JAR

TE  GJITHE  PER FITUESIT  JAN E  PAGU AR  KEST I  I  DYTE  PERVEC  PERFITUESIT  GAZMEND.MUNGESE  KOPJE  ID  DHE  DOKUMENT IN  E  NR  TE  LLOGAR ISE  BANKARE  

GAZMEND  SE SHTE  PAGU AR  PER  ASN JE  KEST  

KE STI I D YTE
ISH  I DENUARI  POL IT IK TRASHEG IMTARET  E  N IVEL IT  TE  PARE TRASHEG IMTARET  E  N IVEL IT  TE  DYTE

KO P J E 
TE  

LE TER  
N J O F TI

M  

N UM E R 
P ER SO N

AL 
L LO G AR

I  
B AN KAR

E

CE RTIF I-
KATE 

VDE KJ E

CE RTIF I-
KATE E 

TR UN G U
T 

F AM IL J A
R

D ESH M I 
TR ASH G I-

M IE

P R O -
KU RE

V V V
V V V

V V
V V
V V
V V

V V

V V

X P 2
X P 2
X P 2
X X

V V
P 2

V V V
V P
V P
V V VV1

P 1

V P
V V V

DOKUMEN TAT

FORMULARI  MBI  PERCAKTIM IN  E  TRASHEG IMTAREVE , RRETHI  I FAM IL JAR EVE  TE  PERCAKTU AR  N E  L IG J, PER  PAGESEN  E  KEST IT  TE  DYTE

Shënim : Kur do kum entac io ni ë shë  I rregullt  shëno he t m e  V, kur  mungo n shëno he t me   X ,   kur kanë  auto r izuar  me   pro kurë  shë no he t m e  P .

N R. 
D O SJ E S

E M E R
M B IEM E

R
VKM  NR . EM E R ATE SIA M B IEM E R D ATEL IN D J A

VE N DL IN
D J A

EM ER ATE SIA
M B IEM E

R
D ATEL IN

D J A
VEN D LIN DJ A

1 1 8 0 1 IDR IZ K OTOR RI 6 1 0 2 -0 3 -1 9 1 4
QAM IL E IDR IZ  METAN I 3 /5 /1 9 2 7 G RAM SH

SH AHE B RAH IM ZO GU
M IN USH E B RAH IM VLASH I

ESTR EF B RAH IM M ETAN I
M ALIQ B RAH IM M ETAN I
X HAFER
R

B RAH IM M ETAN I

X HEVAHI
R

B RAH IM M ETAN I

AGIM B RAH IM M ETAN I
ISLAM B RAH IM M ETAN I

KADRI IDR IZ KOTORRI 1 /1 1 /1 9 3 4 G RAM SH
DYLBER IDR IZ KOTORRI 1 0 /5 /1 9 4 3 G RAM SH
PETR IT IDR IZ KOTORRI 2 /1 /1 9 4 6 G RAM SH
RRAHMAN IDRIZ KOTORRI 1 4 /0 4 /1 9 4 8 G RAM SH
SHAIP IDR IZ KOTORRI 2/1/1946 GRAMSH

SHEFQET IDR IZ KOTORRI 15/05/1932 GRAMSH

ABAS SHEFQET KOTORRI 9/3/1966 GRAM SH

DEM IR SHEFQET KOTORRI 20/02/1955GRAM SH

HYSMET SHEFQET KOTORRI 19/02/1962GRAM SH

RUZHDIJE SHEFQET DEL IU ######## GRAM SH

SHPETIM SHEFQET KOTORRI 27/02/1976GRAM SH

TU FE SHEFQET KUMRIJA 15/01/1959ELBASAN

AL I DYLB ER KOTORRI

AGIME AL I ROC I ######## GRAM SH

FATOS( EM ALI KO TORRI 14/02/1988GRAM SH

IDR IS AL I KO TORRI 8/6/1982 GRAM SH

M ISIR AL I KO TORRI 18/03/1970GRAM SH

PE LLUMB AL I KO TORRI ######## GRAM SH

SHQIPON JAAL I KO TORRI 8/9/1978 GRAM SH

IDR IZ  E  TRASHEGON  DYLBER , KADRI, PETR IT , QAM ILE , RRAHMAN , SHAIP , SHEFQET  DHE  AL I

SHEFQET  E  TRASHEGON  ABAS, DEM IR , HYSMET, RU ZHDIJE , SHPETIM  DHE  TUFE

AL I  E  TRASHEGON  AGIME, FATO S, IDR IS, MISIR , PE LLUMB  DHE  SHQ IPON JE

QAM ILE  E  TRASHEGO JNE  SHAHE,M INU SHE  ,ESTREF, MALIQ ,XHAFERR ,XHEVAHIR ,AG IM ,ISLAM

PER  TRUNGUN  E  PERFITU ESES  QAM ILE  MUNGESE  KOPJE  E  KARTES  SE  IDEN TITET IT  

DOSJA  PER  KEST  TE  DYTE  .

KESTI I DYTE
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DOKUMEN TAT

FORMULARI  MBI  PERCAKTIM IN  E  TRASHEGIMTAREVE, RRETH I  I  FAM IL JAREVE  TE  PERCAKTU AR  N E  L IG J, PER  PAGESEN  E  KEST IT  TE  DYTE

Shënim : K ur do kume ntac io ni ë shë  I r regullt  shëno he t m e  V, kur  m ungo n shëno he t m e   X ,   kur  kanë  auto rizuar  me   pro kurë  shëno he t me  P .

N R. 
D O SJ E S

EM E R
M B IE M E

R
VKM  N R. E M E R ATESIA M B IE M E R D ATEL IND J A

VEN D LIN
D J A

E M E R ATE SIA
M B IE M E

R
D ATE LIN

DJ A
VEN D LIN DJ A

3 2 0 4 AN D ON TASH O VANGJEL

FO TIN I TASHO

THOMA AN D ON TASHO 1 5 -0 4 -1 9 2 0
ILIA THOMA TASH O
ALM E

THOMA
TASH O (N
ACI)

JAN I AN D ON TASHO

KIÇO AN D ON TASHO 1 5 -1 1 -1 9 2 8
KOÇO AN D ON TASHO

RU DO LF KOÇO TASH O
LO LITA KOÇO ZALLEM I

VASILLAQ AN D ON TASHO

PO LIKSEN I AN D ON TASHO  (CEKU )

EFIG JEN I AN D ON TASHO  (KO SHO ) 1 8 -0 4 -1 9 2 1
FRID A JO SIF K O SH O
P ETRIKA JO SIF K O SH O

ANDON  E  TRASHEGON  BASHKESHORTJA  FOTIN I,THOMA,JAN I,KIÇO ,KOÇO ,VASILLAQ ,POL IKSEN I,EFIGJEN I

THOMAE  TRASHEGOJN E  IL IA ,DHE  ALM E

KOÇO  E  TRASHEGO JN E  RUDOLF,LO L ITA

EFIGJEN I  E  TRASHEGO JN E  FR IDA  DHE  PETR IKA

PERFITUESI FR IDA  DHE  PETR IKA  MUNGESE  KOPJE  E  KARTES  SE  IDENTITET IT

DOSJA  DUHET  TE  PLOTESOHET  ME  C ERT IFIKATE  TRUNGU  PER  ISH  TE  DENUAR IN  KU  TE  JEN E  TE  GJITHE  TRASHEG IM TARET  E  T IJ(FEM IJET   )

CER TIFIKATA  QE  ESHTE  DOREZUAR  ,N UK  KA  TE  PASQYRU AR  GJITHE  TRUNGUN  FAM IL JAR  PER  ISH  TE  DENUARIN

DOSJA   KA  MARRE  KEST IN  E  DYTE  PERVEC  IL IA  QE  SE SHTE  PAGUAR  ASN JE  KEST

PER  PAGESE  IL IA  
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(V(V(V(V(Vijon nesër)ijon nesër)ijon nesër)ijon nesër)ijon nesër)

NR. 

DOSJES
EMER MBIEMER VKM NR. Emer ATESIA MBIEMER DATELINDJA

VENDLIN

DJA
EMERI ATESIA MBIEMRI

DATELIN

DJA
VENDLINDJA

2060 Mehmet Sedja 1231

Abdurrahim Mehmet Sedja

Bakushe Mehmet Sedja (Gjuzi)

Hajdije Mehmet Sedja (Sterniqi)

Isa Mehmet Sedja

Alma Isa Sedja (Xhakupi)

Artan Isa Sedja

Jonuz Isa Sedja

Lindita Isa Pagria

Mimoza Isa Duro

Lirie Mehmet Maliqati

Nekije Mehmet Sedja

Rasim Mehmet Sedja

Mustafa Rasim Sedja

Nadire Rasim Kercuku

Seid Rasim Sedja

Pagese e Pjesshme  per kest te dyte shqyrtuar ne daten 26.05. 2017.

Hajdije dhe Jonuz jane per kestin e pare,

Jonuz nuk do paguhet deri sa te kemi certifikaten e trungut familjare te Isa me femijet si dhe per jonuz certifikaten personale dhe vertetimin e llogarise bankare.

ISH I DENUARI POLITIK TRASHEGIMTAR TE PARE TRASHEGIMTARE TE DYTE
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DOKUMENTACIONI

NR. 

DOSJES
EMER MBIEMER VKM NR. Emer ATESIA MBIEMER DATELINDJA

VENDLIN

DJA
EMERI ATESIA MBIEMRI

DATELIN

DJA
VENDLINDJA

3283 Lulet Marinaj 363

Dosje e Kuqe per kest te dyte shqyrtuar ne daten 26.05.2017.

Lulet  e ka marre nje kest kur ka qene gjalle, eshte per te dytin kur te vijne dok ligjor.

Mungon i gjithe dokumentacioni ligjor.

KOPJE TE 

LETER 

NJOFTIM 

NUMER 

PERSONA

L 

LLOGARI  
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KATE 
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CERTIFI‐

KATE E 

TRUNGUT 

FAMILJAR
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TRASHGI‐

MIE

PRO‐

KURE

X X X

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

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

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

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

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

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

7. Vlera fillestare:

Ne kushtet FOB:
Çmimi minimal fillestar per njesi eshte:

71 %  e Çmimit Brent + K

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

71 %  e Çmimit Brent - 4 USD/bbl  + K

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

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

9. Vendi i zhvillimit te ankandit: Ministria e

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

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

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

Dokumente me pagesë:

Po   Jo x

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

NJOFTIMI I ANKANDIT

Albpetrol sh.a. NUIS J82916500U Selia Rruga Fier-Patos Km. 7 Patos / Zyra në Tiranë Bulevardi "Zhan D'Ark", Nr.3, Tiranë
T +3553813662 F +35534704415w  www.albpetrol.al
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DO TË LARGOHET TURJAN HYSKA? DËSHIRON TË BËHET MURG?

Kim Kardashian shqiptare Kim Kardashian shqiptare 
‘tërbon’ me lukun e saj të ri‘tërbon’ me lukun e saj të ri

BULEVARDI
POLITIK

•  Ahmetaj me paterica, xhiro në•  Ahmetaj me paterica, xhiro në
Tiranë pas aksidentit në MaqedoniTiranë pas aksidentit në Maqedoni
•  Komandanti ka ditëlindjen, ja si •  Komandanti ka ditëlindjen, ja si 
e surprizon Haki Çako e surprizon Haki Çako 
•  Drejtoresha luan me letra: Loja •  Drejtoresha luan me letra: Loja 
është serioze, futet leku në mesështë serioze, futet leku në mes
•  Ferri, shpërblimi për politikanët•  Ferri, shpërblimi për politikanët
që mashtrojnë në fushatë elektoraleqë mashtrojnë në fushatë elektorale
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Nuk ndalet Mihrija Nuk ndalet Mihrija 
Vazhdon provokimet me Vazhdon provokimet me 
foto seksi nga pushimetfoto seksi nga pushimet

KENGETARJA

DY VËLLEZËRIT VARGU:DY VËLLEZËRIT VARGU:

Intervista/ Samueli dhe Armini: Mbresat e xhirimeve, bukuria, lodhja dhe mbështetja e prindërveIntervista/ Samueli dhe Armini: Mbresat e xhirimeve, bukuria, lodhja dhe mbështetja e prindërve

Dashuria për kinemanë,Dashuria për kinemanë,
 konkurrimi në Montreal me  konkurrimi në Montreal me 

filmin për luftën e ‘99 në Ballkanfilmin për luftën e ‘99 në Ballkan

“Elvis Walks Home”, me regji të Fatmir Koçit, u përzgjodh nga 2000 të tjerë“Elvis Walks Home”, me regji të Fatmir Koçit, u përzgjodh nga 2000 të tjerë

SUPLEMENT I 
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"Elvis Walks Home", me regji të Fatmir Koçit, u përzgjodh nga 2000 të tjerë

Dy vëllezërit Vargu:

Intervista/ Samueli dhe Armini: Mbresat e xhirimeve, bukuria, lodhja dhe mbështetja e prindërve

Dashuria për kinemanë, konkurrimi në
Montreal me filmin për luftën e '99 në Ballkan

Elvis Walks Home" është
filmi që itet të dalë në kine
ma këtë vit, dhe nuk po

flasim për një film të zakonshëm,
produkt shqiptar, por për një film
me diapazon botëror, i cili do të
konkurrojë për herë të parë në fes-
tivalin e mirënjohur të Montrealit,
i renditur i gjashti për nga rëndësia
e konkursit të filmit në botë. Ata
janë dy fëmijë shumë të talentuar të
një familjeje të njohur doktorësh.
Bëhet fjalë për Samuelin dhe Armi-
nin, dy djemtë e familjes së Petrit
dhe Migena Vargut, ai kardiolog
dhe ajo dermatologe në QSUT. Ata
janë një familje e lumtur dhe shumë
e unifikuar, të cilët, pavarësisht im-
penjimeve të shumta, e gjejnë kohën
të kalojnë me njëri-tjetrin dhe të
ndajnë pasionet e përbashkëta, siç
është ai për skuadrën e Juventusit.
Samueli dhe Armini janë dy nga
aktorët kryesorë të filmit, të cilët
marrin pjesë në këtë produksion
nën regjisurën e Fatmir Koçit. Në
rolin kryesor, atë të Elvisit, është
aktori Dritan Kastrati, dhe kamera-
man është polako-anglezi i njohur
Marek Deseloski. Për herë të parë,
filmi me produksion shqiptar
konkurron në festivalin e famshëm
të Montrealit për çmimin "Filmi më
i mirë", i cili do të zhvillohet në 24
gusht deri në 4 shtator dhe pritet të
dalë dy herë. Në një intervistë për

"Summer Pages" të "Gazeta Sh-
qiptare", dy aktorët e rinj kanë
shpalosur disa nga prapaskenat e
filmit të shumëpritur shqiptar, i cili
pritet të dalë së shpejti edhe në ki-
nema. Samuel Vargu është vetëm 13
vjeç dhe numëron plot tetë filma, në
të cilët ka marrë pjesë me role krye-
sore dhe dytësore në një periudhë
dyvjeçare. Filmi i parë në të cilin ka
marrë pjesë titullohet "Skuadra",
një film me metrazh të shkurtër, i
regjisorit Artan Minarolli, ndërsa
në filmin "Elvis Walks Home", një
bashkëpunim kinematografik mes
Britanisë dhe Shqipërisë, me regji
të Fatmir Koçit, Samueli ka rol krye-
sor. "Elvisi kthehet në shtëpi" flet

për luftërat në Ballkan në vitin 1999
dhe për fenomenin e trafikimit të
organeve, ku në qendër të tij është
fati i disa fëmijëve jetimë të mbetur
në rrugë, ndërkohë që me ta tako-
het një imitues i Elvis Preslit.

Si nisi ideja e pjesëmarrjes në film-Si nisi ideja e pjesëmarrjes në film-Si nisi ideja e pjesëmarrjes në film-Si nisi ideja e pjesëmarrjes në film-Si nisi ideja e pjesëmarrjes në film-
in "Elvis Win "Elvis Win "Elvis Win "Elvis Win "Elvis Walks Home"?alks Home"?alks Home"?alks Home"?alks Home"?
Samueli: Kontakti me xhaxhi Fat-
mirin ka filluar te filmi i dytë i imi,
në të cilin kam pasur një rol dytë-
sor, ku luaja rolin e personazhit
kryesor në moshë të vogël, dhe i
kërkova xhaxhi Fatmirit nëse
mund të merrja edhe vëllain. E mori
vëllain, dhe te filmi "Elvis Walks
Home", që ka arritur te festivali i
Montrealit, na kërkoi të dy. Unë lu-
ajta rolin e Nurit, me nofkën Samu-
rai, dhe Armini luajti rolin e Ukos.
Filmi që do të dalë tani, "Elvis Walks
Home", për çfarë bën fjalë?
Është historia e luftës në vitin 1999
në Ballkan. Nuk specifikohet se ku
ndodh, në Bosnjë apo vend tjetër,
domethënë gjithçka ndodh në Ball-
kan. Është historia e një emigranti
shqiptar që jetonte në Londër dhe
vjen për të stërvitur trupat e Juenit
në luftë, dhe duke kaluar kufirin ka
një problem te pasaporta e tij. Kjo e
bën që të arratiset nëpër pyll. Në
momentin që i ka ikur policisë, sh-
trihet për të fjetur gjumë mes pyllit
dhe kur zgjohet sheh 13 fëmijë, të
cilët kishin frikë nga trafikimi i or-
ganeve. Në fillim unë dhe roli tjetër

kryesor Armini, jemi dy kapot e
bandës. E kishim me dyshim këtë
njeri dhe donim ta vrisnim. Ai i cili
u afrua me Elvisin ishte Uka dhe
një vajzë tjetër në film. Ishin ata të
cilët e besuan që në momentin e parë
dhe filluan që ta afronin me pjesën
tjetër të grupit. Në fund fare, pas
shumë peripecive, na rrëmbejnë për
trafikim organesh. Arrijmë te kam-
pi i Juenit, ku na kap lufta, dhe më
pas në fund unë arrij të shpëtoj.
Më the që ke marrë pjesë edhe nëMë the që ke marrë pjesë edhe nëMë the që ke marrë pjesë edhe nëMë the që ke marrë pjesë edhe nëMë the që ke marrë pjesë edhe në
një film tjetër para këtij...një film tjetër para këtij...një film tjetër para këtij...një film tjetër para këtij...një film tjetër para këtij...
Unë në fakt kam marrë pjesë në
shumë filma të tjerë para këtij. Te
"Skuadra", me Artan Minarollin, i
cili tani nuk është më, te "Pisto-
mani", me xhaxhi Fatmirin, tek "Ujë

për trëndafila", me Juri Bitrin, tek
"Elvis Walks Home", që është filmi
me xhaxhi Fatmirin. Kam luajtur
te "Delegacioni", me Bujar Limanin.
Këtu kam pasur një rol të vogël, si
dhe te "Lazarati", që ka qenë një film
amerikan.
KKKKKur pritet që të dalë filmi?ur pritet që të dalë filmi?ur pritet që të dalë filmi?ur pritet që të dalë filmi?ur pritet që të dalë filmi?
"Elvis Walks Home" pritet të dalë
nga dhjetori.
Xhirimet, i keni mbaruar?Xhirimet, i keni mbaruar?Xhirimet, i keni mbaruar?Xhirimet, i keni mbaruar?Xhirimet, i keni mbaruar?
Xhirimet kanë mbaruar deri në
gusht, po nuk ka dalë shpejt sepse
festivalet e mëdha të nivelit A nuk
lejojnë që filmi të shfaqet në kinema
e pastaj të konkurrojë.
KKKKKu ku ku ku ku konkuronkuronkuronkuronkurrrrrron filmi?on filmi?on filmi?on filmi?on filmi?
Filmi konkurron te festivali i Mon-
trealit, dhe është arritje shumë e

Pamela Aliaj
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madhe.
KKKKKur fillon kur fillon kur fillon kur fillon kur fillon konkursi?onkursi?onkursi?onkursi?onkursi?
Fillon më 24 gusht dhe mbaron në 4
shtator. Është niveli i parë i konkur-
rimit.
Po konkurrentë të tjerë që do jenëPo konkurrentë të tjerë që do jenëPo konkurrentë të tjerë që do jenëPo konkurrentë të tjerë që do jenëPo konkurrentë të tjerë që do jenë
në garë, di?në garë, di?në garë, di?në garë, di?në garë, di?
Di që vitin e kaluar ishin 2000 filma
që konkurronin dhe janë zgjedhur
21. Këtë vit, pak a shumë 1800 filma
kanë konkurruar, dhe te këto është
zgjedhur "Elvis Walks Home". Për
momentin nuk ka dalë lista, por do
dalë.
Më flisni pak për familjen nëMë flisni pak për familjen nëMë flisni pak për familjen nëMë flisni pak për familjen nëMë flisni pak për familjen në
përgjithësi. Me çfarë merreni? Sh-përgjithësi. Me çfarë merreni? Sh-përgjithësi. Me çfarë merreni? Sh-përgjithësi. Me çfarë merreni? Sh-përgjithësi. Me çfarë merreni? Sh-
kolla?kolla?kolla?kolla?kolla?
Armini: Unë studioj në shkollën
"Turgut Ozal". Tani hidhem në klasë
të gjashtë. Jam shumë mirë me
mësime. Më pëlqen lënda e Anglish-
tes dhe kur të rritem dua të marr
rrugën e familjes sime, dua të bëhem
mjek kardiolog.
Samueli: Edhe unë studioj te "Tur-
gut Ozal", hidhem në klasë të nëntë.
Jam me dhjeta kryesisht. Së bash-
ku me vëllain vazhdojmë not me
"Partizanin". Gjithashtu bëj edhe
kick box si dhe vazhdoj kursin e ital-
ishtes. Jemi tifozë me Juventusin.
Sa kohë kaloni me familjen, dukeSa kohë kaloni me familjen, dukeSa kohë kaloni me familjen, dukeSa kohë kaloni me familjen, dukeSa kohë kaloni me familjen, duke
qenë se jeni edhe në shkollë dheqenë se jeni edhe në shkollë dheqenë se jeni edhe në shkollë dheqenë se jeni edhe në shkollë dheqenë se jeni edhe në shkollë dhe
me impenjime të tjera?me impenjime të tjera?me impenjime të tjera?me impenjime të tjera?me impenjime të tjera?
Samueli: Unë zgjohem herët kur iki
në shkollë, ngrihem që në 6:30. Më
pret furgoni poshtë e kthehem në
orën 16:00 pa pak. Bëj detyrat, iki në
not, vij në darkë, pastaj një orë më
ngelet ta kaloj me familjen.
Armini: Unë zgjohem në 7:30. Në
mëngjes me familjen, pastaj në sh-
kollë. Kur kthehem, filloj direkt
mësimet, që të kem kohë të rri me
familjen.
Më flisni pak për kastin e filmit,Më flisni pak për kastin e filmit,Më flisni pak për kastin e filmit,Më flisni pak për kastin e filmit,Më flisni pak për kastin e filmit,
regjisorin dhe aktorët...regjisorin dhe aktorët...regjisorin dhe aktorët...regjisorin dhe aktorët...regjisorin dhe aktorët...
Regjisor është Fatmir Koçi. Aktori
kryesor që luan rolin e Elvisit është
Dritan Kastrati. Sa i përket kamera-
manit, është anglez. Ky i fundit ka
marrë pjesë më shumë në xhirimin
e reklamave të "Coca-Cola"-s etj. Pje-
sa tjetër janë të gjithë shqiptarë.

Si ju lindi dëshira që të merSi ju lindi dëshira që të merSi ju lindi dëshira që të merSi ju lindi dëshira që të merSi ju lindi dëshira që të merrrrrrninininini
pjesë në filma?pjesë në filma?pjesë në filma?pjesë në filma?pjesë në filma?
Samueli: Xhaxhi Tani, punonte te
TVSH-ja, dhe sa herë që mbaronte
punën, vinte të pinte kafe te lokali i
"City Park", që e kemi poshtë pal-
latit. Sa herë që zbrisja poshtë fur-
gonit, ishte duke pirë kafe aty. Sa
herë që më shihte, më përshëndeste,
kam qenë pak si buçko. Një ditë më
tha që, thërrite babin se duhet t'i
them diçka. Ishte një film i shkurtër
vetëm 18 minuta, e më tha që "do të
të marrë aty". Kështu filloi.
Si ndihesh, ke ndonjë dëshirë qëSi ndihesh, ke ndonjë dëshirë qëSi ndihesh, ke ndonjë dëshirë qëSi ndihesh, ke ndonjë dëshirë qëSi ndihesh, ke ndonjë dëshirë që
ta vazhdosh?ta vazhdosh?ta vazhdosh?ta vazhdosh?ta vazhdosh?
Unë kam dëshirë për ta vazhduar,
po mami dhe babi duan të bëhem
doktor. Po gjithsesi, ka kohë për t'u
menduar.
A ka bërë regjisori Fatmir Koçi fil-A ka bërë regjisori Fatmir Koçi fil-A ka bërë regjisori Fatmir Koçi fil-A ka bërë regjisori Fatmir Koçi fil-A ka bërë regjisori Fatmir Koçi fil-

ma të tjerë për fëmijë?ma të tjerë për fëmijë?ma të tjerë për fëmijë?ma të tjerë për fëmijë?ma të tjerë për fëmijë?
Në fakt, ai nuk ka bërë filma
të tjerë për fëmijë. Për të qenë
të qartë, edhe ky film nuk
është film për fëmijë, ka
shumë dramë. Është më
tepër film për të rritur sesa
për fëmijë.
Si ka qenë roli te "ElvisSi ka qenë roli te "ElvisSi ka qenë roli te "ElvisSi ka qenë roli te "ElvisSi ka qenë roli te "Elvis
WWWWWalks Home"?alks Home"?alks Home"?alks Home"?alks Home"?
Roli te filmi "Elvis Walks
Home" ka qenë një rol mjaft
i dashur. Personazhin krye-
sor që të gjithë e shihnin si
të keq, unë e pashë ndryshe.
Gjatë filmit ai më mjekonte këmbën,
më jepte ujë, më ndihmonte.
Roli yt është dytësor?Roli yt është dytësor?Roli yt është dytësor?Roli yt është dytësor?Roli yt është dytësor?
Jo, është rol kryesor. Janë gjashtë
role kryesore.
Më fol pak për rolin tënd...Më fol pak për rolin tënd...Më fol pak për rolin tënd...Më fol pak për rolin tënd...Më fol pak për rolin tënd...

Unë luaj rolin e Samurait në film.
Që në fillim unë me personazhin
tjetër kemi qenë kapot e bandës, kë
shikonim donim ta vrisnim. Pavar-
ësisht se Elvisi ishte i mirë, ne nuk
e besonim. Një moment ai e tregoi
se na donte, pasi rrezikoi jetën për
ne.
Sa zgjati filmi?Sa zgjati filmi?Sa zgjati filmi?Sa zgjati filmi?Sa zgjati filmi?
Xhirimet zgjatën një muaj e pak
ditë. Janë kryer në Gjadër, në
Shëngjergj. Kemi qenë në Shqipëri,
megjithëse në film nuk tregohet se
ku.
Ndonjë gjë që ju ka lënë mbresëNdonjë gjë që ju ka lënë mbresëNdonjë gjë që ju ka lënë mbresëNdonjë gjë që ju ka lënë mbresëNdonjë gjë që ju ka lënë mbresë
gjatë filmit?gjatë filmit?gjatë filmit?gjatë filmit?gjatë filmit?
Në fakt u lodhëm. Tri ditët e para
nuk na mbanin këmbët. Ditën e dytë
të xhirimit unë kisha datëlindjen.
Ditët e para ishin të lodhshme,
pastaj e morëm veten.
KKKKKush e luan rush e luan rush e luan rush e luan rush e luan rolin e "prindit të mirëolin e "prindit të mirëolin e "prindit të mirëolin e "prindit të mirëolin e "prindit të mirë
dhe të keq"?dhe të keq"?dhe të keq"?dhe të keq"?dhe të keq"?
Asnjëri nga të dy nuk është i rreptë.
Mua nuk më kontrollojnë më as

detyrat, vëllait po.
Me kë je i lidhur më shumë?Me kë je i lidhur më shumë?Me kë je i lidhur më shumë?Me kë je i lidhur më shumë?Me kë je i lidhur më shumë?
Me babin më shumë, ngaqë është ti-
foz me Juven, megjithëse me mamin
rri më shumë.

KKKKKu i kaluau i kaluau i kaluau i kaluau i kaluat pushimet?t pushimet?t pushimet?t pushimet?t pushimet?
Për pushime ishim 10 ditë në Sarden-
jë, tani do ikim një javë në Sarandë
dhe një javë në Korfuz. Sardenja ish-
te fantastike, ishim te ishujt në ver-
ilindje. Në Sarandë ikim çdo vit. Vjet
kemi qenë në Qipro, Dubai, Turqi
etj. Kështu lëvizim çdo verë.
Është shfaqur ndokund ndonjë re-Është shfaqur ndokund ndonjë re-Është shfaqur ndokund ndonjë re-Është shfaqur ndokund ndonjë re-Është shfaqur ndokund ndonjë re-
klamë që fillon festivali?klamë që fillon festivali?klamë që fillon festivali?klamë që fillon festivali?klamë që fillon festivali?
Jo, nesër në orën 11:00 do shfaqet te
Ministria e Kulturës. Do jetë kon-
ferenca për shtyp posaçërisht për
filmin.
Po në media?Po në media?Po në media?Po në media?Po në media?
Do fillojë, traileri do dalë së shpejti.
Duhet ta shohin një herë në "Mont-
real", duhet të përfundojë njëherë
puna atje, se nuk lejohet të
qarkullojnë pa kaluar njëherë aty.
A jeni paguar?A jeni paguar?A jeni paguar?A jeni paguar?A jeni paguar?
Në fakt, me këtë pjesën janë marrë
prindërit. Te filmat e parë disi jo
ndonjë pagë kushedi, te këta të fun-
dit po.
E keni parë filmin?E keni parë filmin?E keni parë filmin?E keni parë filmin?E keni parë filmin?
Po, filmin e kemi parë, në një show
që është bërë vetëm për familjarët.
Ishim të gjithë ne aktorët me famil-
jarët tanë. Na ka pëlqyer shumë.
Cili është ndryshimi mes filmit qëCili është ndryshimi mes filmit qëCili është ndryshimi mes filmit qëCili është ndryshimi mes filmit qëCili është ndryshimi mes filmit që
ju keni parë dhe filmit jashtë ek-ju keni parë dhe filmit jashtë ek-ju keni parë dhe filmit jashtë ek-ju keni parë dhe filmit jashtë ek-ju keni parë dhe filmit jashtë ek-
ranit?ranit?ranit?ranit?ranit?
Jashtëzakonisht ndryshim! Në një
skenë kur hidhet bomba që shpë-
tojmë ne, gjatë xhirimit vraponim,
ndërsa kështu dukej sikur
shpërthente pallati.
Si është të jesh aktorSi është të jesh aktorSi është të jesh aktorSi është të jesh aktorSi është të jesh aktor, si ndiheni?, si ndiheni?, si ndiheni?, si ndiheni?, si ndiheni?
Mua më pëlqen shumë. Të vlerë-
sojnë. Unë kur luaj, e bëj me shumë
qejf. Aktori përballet me ca situata
me të cilat në jetën e përditshme nuk
përballesh ndonjëherë.
Si ia bën që të futesh në rol?Si ia bën që të futesh në rol?Si ia bën që të futesh në rol?Si ia bën që të futesh në rol?Si ia bën që të futesh në rol?
Unë kur jam duke xhiruar, nuk
mendoj asgjë tjetër veç xhirimit.
E imagjinoj veten sikur jam në
pyll, kam vetëm një armë dhe
çfarë do bëj tani. Lexoj skenarin
dhe mundohem që të futem sa më
tepër, dhe e përjetoj sikur unë jam
ai njeriu që është pa familje, pa
asgjë.
Kishit shumë dubla, shumëKishit shumë dubla, shumëKishit shumë dubla, shumëKishit shumë dubla, shumëKishit shumë dubla, shumë
kthime pas?kthime pas?kthime pas?kthime pas?kthime pas?
Dubla kemi pasur. Ngaqë kemi punu-
ar me fëmijë shumë të vegjël,
ndodhte që shpesh të qeshnim. Tri
ditët e para u lodhëm shumë. Ngjis-
nim kodra, se duhej të xhironim në
majë të kodrave. Bukur, po ishin
shumë të lodhshme.
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“PLAS” KËNGËTARI GREK
Thonë se jam shqiptar,
përdorues droge, alkooli dhe gay

Nuk ndalet Mihrija,
vazhdon provokimet me
foto seksi nga pushimet
Edhe pse është kritikuar disa herë për fotografitë dhe pozimet e saj në

ujë, ajo sërish nuk ndalet. Linjat e këngëtares së njohur Mihrije Braha,
pavarësisht moshës, duken
më se perfekte në fotot e
postuara në brigjet e detit.
Këngëtarja vazhdon të sjellë
imazhe provokuese, ku është
shfaqur me shumë pak
rroba. Si përgjigje për ata që
e kritikuan, këngëtarja sapo
ka shpërndarë një tjetër
fotografi ku shihet e shtrirë
në ujë. Në fakt, fotografia
është realizuar në vitin
2013, por këngëtarja nuk ka
pësuar asnjë ndryshim.

Kim Kardashian shqiptare
'tërbon' me lukun e saj të ri

Do të largohet Turjan Hyska?
Dëshiron të bëhet murg?

S'ka veçse disa javë që është martuar dhe gjërat menduam se do të
shkonin shumë mirë. Edhe nga postimet e shumta të çiftit dukej se po

kalonin një muaj mjalti si në përral-
la, ashtu siç kishin edhe dasmën.
Bëhet fjalë për çiftin e njohur Turi
dhe Orinda. Në një foto të fundit të
publikuar në "Instagram", Turi
shfaqet me kokën të qethur dhe me
një nënshkrim tepër interesant. "Më
bindi! Nuk kthehem më! Do të bëhem
murg!" ka thënë moderatori i njohur
i "Oktapod". Kjo është një tjetër
shaka e radhës e Turit, duke qenë se
humori është pjesë e pandarë e
postimeve të tij, madje kohët e
fundit ka ndërhyrë edhe në atë të
bashkëshortes së tij, Orindës.

Ajo është, pa dyshim, një nga sexy-mamat më të njohura në Shqipëri e Kosovë,
por nuk mund të harrojmë pa përmendur se është edhe një këngëtare shumë

provokuese. Bëhet fjalë për Fjolla Morinën, e cila kësaj radhe vjen me një tjetër
'look' tepër interesant, i cili i ngjason shumë seks-simbolit mbarëbotëror Kim
Kardashian. Në një set fotografish, Fjolla vjen tepër 'hot', me një veshje të
stiluar nga Joni Peçi. Gjithashtu bie në sy edhe pjesa e make-up-it të bërë nga
artistja e make-up-it Suela Cangu, e cila ka bërë që t'i ngjasojë edhe më tepër
Kimit. Fjolla po përgatitet të sjellë një tjetër këngë, e cila që nga fotot duket se
është super provokuese, si çdo këngë tjetër e saj.

Kë ka harruar Morena Taraku?
Bukuroshja brune Morena Taraku

është një ndër femrat më të
bukura shqiptare. E duke qenë kaq e
bukur, sigurisht që çdo mashkull do
të dëshironte ta kishte në krahë. Por
siç duket, dikush e ka lënduar
bukuroshen. Ajo ka publikuar një
foto në faqen e saj në "Instagram",
ku duket paksa e mërzitur, dhe
përshkrimi i kësaj fotografie është:
"Të harrova ty". Nuk dihet ende se
kujt i dedikohet kjo foto e Morenës,
por duket si një zhgënjim i kaluar i
bukuroshes kosovare.
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BULEVARDI
POLITIKNa merrni seriozisht!

Ahmetaj me paterica, xhiro në
Tiranë pas aksidentit në Maqedoni

Komandanti ka ditëlindjen,
ja si e surprizon Haki Çako

Drejtoresha luan me
letra:  Loja është serioze,
futet leku në mes

Ferri, shpërblimi për politikanët që
mashtrojnë në fushatë elektorale

Në Himarë loja është serioze... që kur futet leku në mes". Kështu
shkruan e pakompleksuar dhe drejtpërdrejt drejtoresha e

Qendrës Kombëtare Kulturore për Fëmijë, njëherazi aktorja e
mirënjohur, Monika Lubonja. Lubonja po i kalon pushimet në
Himarë dhe po luante me letra. Për ta bërë lojën më interesante janë
vënë në dispozicion edhe këto prerje pesëdhjetëshe e njëzetëshe,
shkruan "Newsbomb.al". "E di unë, s'njeh humbje drejtoresha", e
ngacmon një prej komentuesve. E ç'të themi? Na mbetet veçse t'i
urojmë suksese në lojën me para, ku gjithmonë fitojnë të "stërviturit".

Një surprizë që do ta
mbajë mend gjatë ka

marrë komandanti i Ndë-
rhyrjes së Shpejtë në Tiranë
për 45-vjetorin e lindjes.
Drejtori i Përgjithshëm i
Policisë së Shtetit, Drejtues
Madhor Haki Çako, i akordon
Kryekomisar Lorenc Shehut,
me detyrë Komandant i
Repartit të NSH Tiranë, në
Drejtorinë e Forcave Lëvizëse
Operacionale në Departamen-
tin për Rendin dhe Sigurinë,
me rastin e 45-vjetorit të
lindjes, Certifikatën e Karri-
erës, me motivacionin "Për
kontribut të veçantë në rritjen
e standardeve të rendit dhe të
sigurisë publike".

Vdiq një politikan dhe shkoi në botën tjetër.
I doli para Shën Pjetri e i tha:
-Do kalosh një ditë në ferr dhe një ditë në parajsë dhe më pas do
zgjedhësh se ku do qëndrosh.
Kështu politikani mori ashensorin dhe zbriti nëferr.
Sapo u hap porta, ç’të shikonte: aty kishte fushë golfi, politikanë të tjerë që kishin
vdekur më parë të veshur si më bukur; me të ngrënë e me të pirë kaluan 24 orë
pa e kuptuar.
Të nesërmen politikani mori ashen-
sorin dhe u ngjit në parajsë.
U hap porta e parajsës, vend i
mbushur me lule, e tërë ditën kaloi
duke luajtur nga një re në tjetrën.
Të nesërmen vjen Shën Pjetri dhe e pyet:
-Vendos, ku do qëndrosh, në parajsë
apo në ferr?
Politikani u përgjigj:
-Dëgjo Shën Pjetër i dashur: mirë
është dhe parajsa, por si në ferr
nuk ka, do shkoj në ferr!
Hipi ashensorit e zbriti në ferr, ç’të shihte: vendi ishte i mbushur
plot mbeturina e njerëzit të veshur me rrecka.
Politikani i habitur tha:
-Shën Pjetër, të tjera pashë dje këtu e të tjera sot.
Shën Pjetri iu përgjigj:
-Dje ishte fushatë elektorale, tani votove!

Ish-ministri i Financave, Arben Ahmetaj, u përfshi në një aksident të
rëndë rrugor një më muaj më parë në Maqedoni, duke mbetur i

plagosur. Në aksidentin e 16 korrikut u plagosën 14 vetë, pasi "Range
Rover" i drejtuar nga shoferi i Ahmetajt, u përplas me një autobus dhe
dy makina të
tjera. Makina
rrëshqiti si pasojë
e reshjeve të
shiut. Fatmirë-
sisht, ish-ministri
i Financave duket
se e ka marrë
veten nga aksi-
denti. Ai u fo-
tografua dje nga
gazetarët e
"Gazeta Sh-
qiptare" në qendër të Tiranës. Ahmetaj mban paterica, me sa duket deri
në rikuperimin e plotë të tronditjes që i la aksidenti. Fotot janë shkrepur
përballë "Taivanit", pak metra larg zonës së ish-Bllokut.
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Të martën pasdite, pas një
gjendjeje të përkeqësuar

kronike të shëndetit, u nda nga
jeta akademiku Ylli Popa, intele-
ktual i mirënjohur, me veprim-
tari të shumanshme, të shtrirë
në më shumë se gjashtë dekada.

Ylli Popa u lind në një famil-
je me tradita intelektuale dhe
kombëtare në qytetin e Elbasan-
it në vitin 1930. Pasi përfundoi
studimet si normalist në qytetin
e lindjes, u diplomua si mjek në
Bukuresht, në fushën e
medikologjisë. Pas kthimit nga
Rumania, për tre vjet me radhë
drejtoi të parën katedër univer-
sitare të biokimisë në Shqipëri.

Me themelimin e Univer-
sitetit të Tiranës, për një kohë
të shkurtër u ngarkua të punon-
te në katedrën e sapokrijuar të
terapisë spitalore. Ylli Popa ësh-
të një prej mjekëve të parë sh-
qiptarë që u specializuan për
kardiologji përmes studimeve
pasuniversitare.

Gjatë viteve 1958-1961 ai
ndërpreu mësimdhënien në Uni-
versitet dhe thelloi studimet
mjekësore në Moskë. Me

Seminari Ndërkombëtar për
Gjuhën, Letërsinë dhe Kul
turën Shqiptare që mbahet

çdo muaj gusht në Prishtinë, ka
sjellë risi edhe këtë vit. Punimet e
këtij seminari mbahen gjatë dat-
ave 14-25 gusht. Me mjaft rëndësi
ka qenë ligjërata e albanologut
Aleksandër Novik me titull Dasma
"arnaute" ("greko-shqiptare") në
rajonin e Detit Azov (materialet e
studimeve shkencore në terren të
viteve 2015-2016). Ai merr pjesë
çdo vit në këtë seminar, duke mbaj-
tur ligjërata që në media pasqyro-
hen me tituj sensacionalë.

Gjatë ligjëratës së mbajtur këtë
vit nga Novik, është bërë me dije
se në brigjet e detit Azov si pasojë
të luftërave turko-ruse në gjysmën
e dytë të shekullit XVIII janë
themeluar disa vendbanime me
popullsinë arnaute: fshati Marga-
ritovo, fshati Epirskoje, fshati Hi-
mara, fshati Allbanskoje etj. (rajo-
ni i Rostivit, rusisht qyteti quhet
Rostov na Donu). Në vitet 2015-
2016, Akademia e Shkencave e
Rusisë dhe Universiteti Shtetëror
i San Peterburgut kanë organizuar
dy ekspedita në këto vendbanime.
"Studimet në terren na kanë
lejuar të grumbullojmë shumë ma-
teriale etnografike lidhur me
doket dhe zakonet familjare në
radhë të parë, me dasmën tradicio-
nale për të cilat bie fjalë në këtë
referim", bën me dije Seminari.

Institucioni shoqëror i mar-
tesës (zgjedhja e bashkëshortit/
bashkëshortes, kushtet
ekonomike dhe sociale të nënsh-
krimit të martesës, faktori ra-
jonal, stereotipat etnikë etj.) dhe
ritet martesore tek pasardhësit e
popullsisë arnaute të rajonit të
Detit Azov janë transformuar duk-
shëm në shekullin XIX - fillim të
shekullit XXI nën ndikim të et-
nive që jetojnë në këtë zonë - krye-
sisht rusët, ukrainasit, armenët
etj. Sipas Novik, dasma është një
nga ngjarjet kryesore jo vetëm në
jetën e njeriut, i cili ndryshon sta-
tusin e tij social në mënyrë të duk-
shme, por edhe në jetën e famil-
jes së tij, të farefisit, shoqërisë
vendëse, nganjëherë madje edhe
të komunitetit fisnor dhe krahi-
nor. Autori në bazë të materialeve
të vjela në terren gjatë ekspedi-
tave rindërton kodin veprues të
dasmës, duke sqaruar skenarin e
ceremonive martesore në vitet
1940-1960, të cilat konsiderohen
nga të anketuarit kryesorë dhe me
autoritet si tradicionale dhe
"greke" (sic!). Në këtë kumtesë
analizohet leksiku i ter mi-
nologjisë së riteve të dasmës (ky
fjalor është shumë i pasur), vjelë
nga autori, si dhe rrëfimet e regjis-
truara në të folmen vendëse të
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"Në gjysmën e dytë të shekullit XVIII
 janë themeluar disa vendbanime me
popullsinë arnaute: fshati Margaritovo,
fshati Epirskoje, fshati Himara,
 fshati Allbanskoje"

Aleksandër Novik:
Fshatrat shqiptare në

Rusi dhe dasmat arnaute
Fatmira Nikolli

rusishtes tek banorët e fshatrave
Margaritovo, Çumbur Kosa etj., që
kanë lindur në vitet 1920-2000; ky
fakt lejon të bëhen krahasime të
gjendjeve kalimtare që ndodhin
në fushën e gjuhës dhe të tradi-
tave. Ritet dhe zakonet martesore
që janë ndikuar fort prej traditave
të etnive të tjera (si pasojë e kon-
takteve intensive me fqinjë të
afërt rusë dhe ukrainas, si dhe

proceseve të globalizimit në dh-
jetëvjeçarët e fundit) dhe struktu-
ra e të cilave është transformuar
ndjeshëm me risi në kushtet e zbe-
hjes së vazhdueshme të traditës,
nga pikëpamja e metodikës shpje-
gohen me shumë shembuj mate-
rialesh të grumbulluara në terren.
Fakti i rëndësishëm që fiksohet në
rajonin e Detit Azov është revital-
izimi i traditave që kanë të bëjnë

NEKROLOGJI

me kulturën arnaute (greko-sh-
qiptare).
SEMINARI

Seminari Ndërkombëtar për Gju-
hën, Letërsinë dhe Kulturën Sh-
qiptare është themeluar në vitin
1974 pranë Fakultetit të Filologjisë
(atëherë: Fakulteti Filozofik) të
Universitetit të Prishtinës. Ky sem-
inar organizohet për studentë e stu-
diues që merren me probleme të
gjuhës, të letërsisë e të kulturës sh-
qiptare, po edhe me albanologjinë
përgjithësisht. Seminari ka zhvillu-
ar gjithsej tridhjetë e pesë sesione.
Në vitin 1991 është ndërprerë vep-
rimtaria e tij nga organet e dhun-
shme serbe. Në vitet 1995 e 1996
sesionet e këtij seminari u mbajtën
në Tiranë në bashkëpunim me In-
stitutin e Gjuhësisë e të Letërsisë
të Akademisë së Shkencave të Sh-

qipërisë. Nga viti 2000, seminari
zhvillohet sërish në Prishtinë. Se-
sionet 19 dhe 20 (2000-2001) janë
organizuar në bashkëpunim me In-
stitutin e Gjuhësisë dhe të Letër-
sisë të Akademisë së Shkencave të
Shqipërisë. Drejtori i Seminarit për
Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën
Shqiptare, Rrahman Paçarizi, tha se
e veçanta e këtij viti është se ka
pasur një interesim të madh të
brezave të mërgatës për të qenë
pjesë e seminarit. Ai këto komente
i bëri me rastin e hapjes së semi-
narit 36 për Gjuhën, Letërsinë dhe
Kulturën Shqiptare në Universite-
tin e Prishtinës, ku ishin të pran-
ishëm përfaqësues universitarë, al-
banologë dhe studentë nga vende
të ndryshme të botës, të cilët gjatë
dy javëve do ta mësojnë gjuhën sh-
qipe përmes kurseve intensive.

NDAHET NGA JETA AKADEMIKU YLLI POPA

Shuhet kardiologu i
njohur, shkrimi që
shkaktoi tronditje
kundër regjimit

kthimin në Shqipëri, si mjek në
spitalin klinik shtetëror nr. 1, bash-
kë me kolegë të tjerë, Ylli Popa u
bë themelues i shkollës shqiptare

të kardiologjisë, e cila pati
vlerësime të larta edhe prej person-
alitetesh të larta të kësaj fushe në
botë.

Shërbimi si mjek në rrjetin spi-
talor të vendit dhe mësimdhënia e
kërkimi universitar janë dy shtyl-
la paralele mbi të cilat u zhvillua
veprimtaria shkencore dhe intele-
ktuale e akademikut Ylli Popa.
Duke qenë shef  i pavijonit të kar-
diologjisë në shërbimin spitalor, në
të njëjtën kohë drejtonte edhe kat-
edrën universitare të propedeu-
tikës, në krye të së cilës qëndroi
deri në vitin 1983. Nën drejtimin e
tij u themelua e para katedër dhe i
pari shërbim shqiptar i kardiokiru-
rgjisë, të cilat i kryesoi deri në vitin
1993.

Autor e bashkautor i botimeve
universitare 'Leksione të kardi-
ologjisë' dhe 'Kardiologjia', që njo-
hën disa rishtypje, përgjatë më
shumë se dy dekadave prof. dr. Ylli
Popa la gjurmën e dijeve dhe të

Në foto:
Albanologu Aleksandër Novik
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Holokausti i fëmijëve në ka
mpin e Tepelenës 1948-
1954; llojet e masakrave

dhe të dhunës, karvani i skllaveve
në kamp; kazermat, pamje e ka-
mpit rrethuar me tela me gjemba.
Janë botuar në një album viza-
timet e Lek Pervizit, që dëshmojnë
vitet e tmerrit në kampin e Tepe-
lenës. Albumi hedh dritë mbi çfarë
ndodhi për gjashtë vite në Ausch-
vitzin shqiptar: masakrat, torturat,
kushtet, vrasjet. "300 bebe janë zh-
dukur këtu dhe një pjesë e madhe
e tyre vdiqën nga trajtimit çnjerë-
zor dhe siç e dini, qeveria shqiptare
ka ndërmarrë hapa konkrete për
të përdorur një qasje shkencore
dhe për të gjetur mbetjet e këtyre
personave në këtë kamp dhe në ka-
mpe të ngjashme që Shqipëria ka
edhe shumë të tjera si këto", dek-
laronte dy vite më parë, Gentiana
Sula, atëkohë, zv.ministre e
Mirëqenies Sociale. Tani, Sula ësh-
të drejtuese e Autoritetit për In-
formim mbi Dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit 1944-1991. Kampi
famëkeq i Tepelenës qëndroi gjas-
htë vjet dhe u mbyll më 1954, kur
të internuarit u grumbulluan në
të gjithë në fushën e Myzeqesë të
Lushnjës, të shpërndarë në disa
sektorë-kampe të fermës '29 Nën-
dori', që u krijua në sajë të krahëve
e të mundimeve të internuarve, të
kthyer në skllevër të shekullit
njëzet. Dy vite më vonë diskutohet
një projekt-ide e Memorialit Ko-
mbëtar të Kampeve të Punës së
Detyruar në Tepelenë, konceptu-
ar nga Gjon Radovani. Ideja e plotë
do të prezantohet në Tepelenë më
30 gusht, në bashkëpunim në
Bashkinë Tepelenë dhe Muzeun
Historik Kombëtar.

Lekë Pervizi e ka përgëzuar
nismën për kthimin e kampit
famëkeq të Tepelenës në një
muzeum, ose qendër muzeale.
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LETRA PER NISMEN

Memoriali Kombëtar i Kampeve të
Punës së Detyruar prezantohet në
Tepelenë më 30 gusht

MUZEU NË KAMPIN E TEPELENËS
Lekë Pervizi: Besnikëria e vizatimeve

të mia i kalon caqet e fotografive

Fatmira Nikolli

përvojës së tij serioze në disa bre-
za mjekësh.

Atij i takon merita e përveçme
që, qysh në vitin 1972, për herë
të parë në shërbimin shëndetësor
shqiptar dhe në veprimtarinë uni-
versitare të vendit zuri vend kon-
cepti bashkëkohor i mjekësisë
moderne mbi miokardiopatitë id-
iopatike. Në veprimtarinë e tij të
gjatë si mjek e si mësimdhënës,
Ylli Popa e njohu jetën e popullit
shqiptar nga majat dhe nga fun-
di, nga klinikat e udhëheqjes poli-
tike dhe nga fati i njeriut pa
krahë, që tek mjeku shihte
shpëtimtarin e jetës. Kjo njohje
zgjeroi tek ai shqetësimin qytetar
dhe fuqinë e mendimit intelektu-
al. Ai është autor i të parit artikull
kontestues mbi vlerat e sistemit
politik kushtetues, që trashëgoi
Shqipëria që nga viti 1944. Shkri-
mi i tij, me një titull të huazuar
nga vepra e njohur e M. Proust-it
"Në kërkim të kohës së humbur",
botuar më 30 prill dhe 1 maj të
vitit 1990 pikërisht në zëdhënës-
en e përditshme të partisë në
fuqi, shkaktoi një tronditje të fu-
qishme ideologjike dhe u bë shen-
jë për botën e jashtme se në Sh-
qipëri po shfaqej publikisht edhe
mendimi ndryshe.

Ylli Popa ishte kryetar i Akade-
misë së Shkencave të Shqipërisë
për një periudhë 10-vjeçare, në një
kohë të vështirë (1997-2007) dhe
njihet si një nga drejtuesit më
jetëgjatë të këtij institucioni, më
jetëgjati pas viteve 1990. Në krye
të këtij institucioni, ai vendosi
gjithë autoritetin e tij, gjithë
mundësitë e ndikimit, fuqinë e
mendjes dhe të shpirtit, për t'i rik-
thyer atij autoritetin si institucio-
ni më i lartë i kërkimit shkencor
në vend, me përgjegjësinë e një
kryeqendre të studimeve alban-
ologjike brenda dhe jashtë vendit,
që hartoi të parën platformë të
zgjidhjes së çështjes kombëtare
shqiptare, e cila u bë pikë refer-
ence jo vetëm në jetën shkencore,
por dhe në veprimin diplomatik
ndërkombëtar.

Ai njihet në të gjithë botën aka-
demike-universitare sa për urtës-
inë e tij, aq edhe për mendimin
reformator dhe për advokimin ndaj
albanologjisë, si shkencë e identi-
tetit.

Akademiku Ylli Popa ishte një
dijetar që njihej dhe vlerësohej
edhe në shkallë rajonale e ndërko-
mbëtare. Shumë artikuj shkencorë
të tij u botuan në revista shkencore
të indeksuara jashtë vendit.

Për gjashtë vjet (1987-1993)
ishte kryetar për Shqipërinë i
Lidhjes Ballkanike të Mjekëve
(Union Medicale Balcanique).

Veprimtaria qytetare e Ylli
Popës njeh një tjetër pikë refer-
ence, duke qenë anëtar theme-
lues i Komitetit Shqiptar të Hel-
sinkit, e para organizatë opozicio-
nale dhe kritike ndaj sistemit
politik që ishte trashëguar, që e
formalizoi veprimtarinë e tij
para krijimit të së pares opozitë
politike në Shqipëri. Në kuadër
të kësaj organizate, ai ka luajtur
një rol parësor në mbrojtje të të
drejtave të njeriut në një prej
periudhave më të vështira.

Ylli Popa ka qenë deputet i
Kuvendit Popullor të Shqipërisë
për dy legjislatura. Për veprim-
tarinë e tij shumë të dobishme në
shërbim të shkencës dhe popul-
lit, ai ka mbajtur titullin e lartë
Hero i Punës Socialiste dhe ësh-
të dekoruar me urdhrin Flamuri
i Kuq i Punës.

Akademik Ylli Popa do të
mbetet në kujtesën e sh-
qiptarëve si kardiolog e si pro-
fesor, si akademik e si njeri, si
qytetar e dijetar, si veprimtar
shoqëror e si një model i rrallë i
urdhrit të mjekut.

Përmes një mesazhi dërguar Au-
toritetit për Informim mbi Doku-
mentet e ish-Sigurimit të Shtetit
1944-1991, ai thotë se kështu kam-
pi i Tepelenës "do të mbetet një
ndër veprat më të rëndësishme për
ruajtjen e trashëgiminë e kujtesës
së asaj periudhe mizore dhe të atij
kampi, që mbetet jo vetëm simbol
përkujtimor për ato mija viktima

të pafajshme që u mbyllen aty në
kushte me mizerable që mund të
përfytyrohen". Pervizi kujton me
këtë rast edhe vizatimet e veta, kur
thotë se "me kurajë e guxim, si dhe
me një shtytje të brendshme, si
dhe një kokëfortësi për t'iu përgjigj
asaj të keqeje dhe me i fiksue në
vizatime ato skena dhe njerëz,
sikur s'isha unë, por një forcë mis-

terioze që më im-
pononte të vizatoja,
sigurisht meqë isha
një farë piktori". Kuj-
ton se mjerisht disa
vizatime është
detyruar t'i djegë,
të tjera i kanë hum-
bur, e megjithatë
disa i shpëtuan.

"Të kihet para-
sysh e të jeni të
qartë, meqë mer-
reni me atë punë,
se besnikëria e
vizatimeve të mia
i kalon caqet e aparat-
eve fotografike, që
s'ekzistonin, por edhe
po të ishin, sepse kënd-
vështrim i piktorit hyn
atje ku s'ka mundësi të
hyjë aparati", siguron ai
mbi vizatimet e veta.
VIZATIMET
DHE
KËRKESAT

Pervizi kërkon që nëse
do të bëhet një farë
rindërtimi i brendshëm, i
një kazerme, që do të
zgjidhet për muze, vizatimet që ai
ka përcjellë se si ishte ndërtuar
brenda, janë mëse të sakta. "Të mos
lejohet ndonjë ndërhyrje, për të
devijuar e keqzbatuar ato ndërtime
të skeleteve, të bëra nga ushtria ital-
iane dhe aspak nga ndonjë force
punëtore shqiptare, aq më pak in-
dividë që del kot për të përfituar
nam të paqenë", thotë Pervizi.

Ai i ka nisur vizatimet e tij, prej
ku shton se "mund të nxirrni ato
që ju interesojnë dhe ju hyjnë në
punë për muzeun".

Vizatimet janë ndarë në faza të
ndryshme, sipas kampeve, por siç
dihet fort mirë, kryesori mbetet
kampi i Tepelenës, që i përfshin të
gjithë të tjerët. "Sa për çështjen e
muzeut, unë them se kazerma që
do të caktohet të mos të zihet ko-
mplet me skelet, por vetëm gjysma,
sa për demonstrim se si ishin ndër-
tuar, ndërsa gjysma e tjetër të kthe-
het në qendër figurative e doku-
mentare, ku vizitorët të njihen si

funksiononte e si trajtoheshin të
internuarit". Duke kërkuar ndjesë
për ndërhyrjen, Pervizi, një ish-i
dënuar në atë kamp, shton se e bën
këtë mbasi është dëshmitar mëse
i besueshëm, që për fat "kam shpë-
tuar gjallë e më ka ruajtur Perën-
dia deri në këtë moshë, thuaj
kastile për të dëshmuar".

"Ky album është më i zgjeruar.
Janë në të gjitha vizatimet që
kanë shpëtuar. Shoqëruar me
shpjegime dhe me disa poezi. Si
vizatimet, edhe ato poezi janë kri-
juar në ato kushte, që kam botuar
në Shqipëri me 2002 'Gjurmë të
Humbura'. Por për Tepelenën në
ato kohë s'e kishte vënë kush ujin
në zjarr dhe as që donin t'ia dinin.
Fatmirësisht, më mirë vonë se
kurrë, diçka po bëhet dhe urojmë
që të kurorëzohet me sukses", e
mbyll letrën e tij drejtuar Autori-
tetit për Informim mbi Dokumen-
tet e ish-Sigurimit të Shtetit 1944-
1991, Pervizi.

Në foto:
Grupi i punës për memorialin

Vizatimet e Pervizit
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E majta është sëmurë
që kur imiton të djathtën

(V(V(V(V(Vijon ngijon ngijon ngijon ngijon nga fa fa fa fa faqja e parë)aqja e parë)aqja e parë)aqja e parë)aqja e parë)

... (përpjekjen) për të imituar një
tjetër të djathtë, atë ksenofobe.

Rënia e partive socialiste evro-
piane në këto muaj është subjekt i
interpretimeve të reja. Pas daljes
nga moda të idesë Blair-iane, të ob-
solencës së socialdemokracisë dhe
të domosdoshmërisë së një "rruge
të tretë", duket sikur kohët e fun-
dit po përhapet një tjetër teori e
përbashkët: E majta është në krizë,
sepse pasi hyri në qeveri, filloi të
zbatonte politikat e së djathtës. Dhe
me goxha zell, mund të shtojmë.

* * *
E konsiderojmë ne të tillë,

mënyrën e tregut të punës, një
pjesë e majme e reformave që kanë
kontribuar në rritjen e pasigurisë
në Europë ka ardhur si pasojë e
qeverive me frymëzim socialist. Në
shumë vende, përfshirë këtu Ital-
inë dhe Gjermaninë, është kon-
statuar që rënia më e rëndësishme

e indekseve për mbrojtjen e punës
e llogaritur sipas OCSE-së, ka
ndodhur aty ku ka pasur
mazhorancë socialiste. Me çfarë
rezultatesh? Kërkimet shkencore
për aq sa i përkasin këtij fenomeni
kanë treguar (bërë të qartë) që kjo
lloj reforme nuk ndihmon aspak
në rritjen e punësimit. Pa pasur
aspak si qëllim për të kundërshtu-
ar profesionistët e "Jobs Act", kjo
dëshmi është tashmë e njohur
edhe nga institucionet ndërko-
mbëtare favorizuese përkundrejt
liberalizimit të punës. "World Eco-
nomic Outlook" 2016 i Fondit Mon-
etar Ndërkombëtar dhe "Employ-
ment Outlook" 2016 i OCSE kanë
pranuar që politika e fleksibilitetit
në kontrata nga të dhënat statis-

tikore ka treguar se nuk sjellë
efekte sinjifikative (të rëndë-
sishme) në punësim. Kërkimet më
të fundit të Fondit Monetar dhe
enteve të tjera kanë demonstruar
që mbrojtja e pakët e punës është
e lidhur në mënyrë të drejtpër-
drejtë me rritjen e indeksit të pa-
barazisë në të ardhurat ekonomike.
Përballë këtyre evidencave
(provave) mund të themi se nuk
është shfaqur asnjë dyshim nga
ana e udhëheqësve socialistë, të
cilët kanë promovuar politika të
tilla. Shumica, në fakt, ende argu-
mentojnë vlefshmërinë e
zgjedhjeve të tyre. Një shembull
tjetër ka të bëjë me privatizimin.
Një sasi e konsiderueshme e
shitjeve shtetërore gjatë çerek-
shekullit të fundit në Europë ësh-
të bërë nga qeveritë e majta, duke
përfshirë edhe ato italiane. Aktorët
kryesorë të gjithë kësaj vendim-
marrjeje, në debatin politik, janë
justifikuar me heqjen dorë nga

privatizimi i bazuar në idenë e
joefikasitetit të ndërmarrjeve pub-
like. Gjithsesi, literatura nuk ka
prova të mjaftueshme empirike për
të vërtetuar këtë gjë. OCSE, një
ndër institucionet më kundërsh-
tuese të pronësisë së shtetit, ka
publikuar në vitin 2013 një studim
që tregon se ndërmarrjet më të
mëdha publike në listën e "Forbes"
kanë regjistruar një lidhje midis
fitimeve dhe të ardhurave shumë
më të larta se kompanitë private.
Nuk do të fillojmë të analizojmë
këto studime, apo të bëjmë një re-
flektim kritik mbi privatizimet e
kaluara, po nënvizojmë faktin se
udhëheqësit e partive socialiste
ende duken të ankoruar në besim-
et e tyre të vjetra dhe shfaqen të

papërgatitur nga dallga e mëkëm-
bjes shtetërore pas krizës së 2008-
ës. Së fundi, le ta konsiderojmë
politikën e liberalizimit financiar
si hapjen ndaj lëvizjeve ndërko-
mbëtare të kapitalit. Partitë social-
iste kanë mbështetur pa hezitim
masa të tilla. Përralla e globalizim-
it të kapitalit, si një faktor stabili-
teti, paqeje dhe emancipimi social
u bë një nga pikat themelore pro-
gramore të këtyre forcave politike
dhe në një farë mënyre, slogani
kundërshton punëtorin ndërko-
mbëtar. Pas recesionit (kthimit
pas) të madh në mbarë botën dhe
krizës pasuese të eurozonës, edhe
në raportet e Fondit Monetar
Ndërkombëtar dhe të institucion-
eve të tjera në favor të liberalizim-
it të flukseve financiare u shfaq një
shqetësim i madh në lidhje me
efektet destabilizuese të lirisë së
lëvizjes ndërkombëtare të kapi-
talit. Liderët socialistë, gjithsesi
dukeshin të çorientuar nga rryma

e re dhe në një farë mënyre të
paaftë për t'u përshtatur me ndry-
shimin interpretativ. Gjatë kërkim-
it të vazhdueshëm për të gjetur një
identitet të përputhshëm me kar-
akterin e tyre, partitë socialiste
kanë aplikuar recetat tipike të së
djathtës liberale, pa u dhënë shumë
rëndësi efekteve reale, e ngan-
jëherë duke ushtruar një determin-
im akoma më të lartë sesa vetë in-
stitucionet që i kanë krijuar filli-
misht. Tendenca për të kopjuar si
majmuni kundërshtarin politik
nuk limitohet vetëm tek rivaliteti i
liberalëve. Faktikisht ekziston një
tjetër tundim që karakterizon pro-
pagandën më të re të qeverisë së
majtë europiane e që, herë-herë,
vihet re edhe tek sloganet e forcave

Nga Emiliano Brancaccio

politike të udhëhequra nga Corbyn
e Melenchon, që shfaqin haptazi
kritika kundrejt apologjive të vjetra
të tregut të lirë. Ky është tundimi
për të kopjuar një të djathtë të re,
atë ksenofobe, pikërisht mbi temën
e emigracionit. Sinjalet e kësaj
forme të re të kameleonizmit mund
të vihen re edhe në Itali, ku më
shumë dhe më shpesh Partia
Demokratike rrëshqet në drejtim të
kërkesave më të parëndësishme
kundër emigracionit dhe shpesh-
herë e ashtuquajtura e majtë
radikale nxit ksenofobinë dhe pre-
tendon të justifikohet me idenë se
emigrantët kontribuojnë në uljen e
pagave dhe kushteve të jetesës së
punëtorëve aktivë. Edhe në këtë
rast janë thuajse të pavlefshëm
dëshmitë shkencore, që vërtetojnë
se nuk ekziston një lidhje shkakë-
sore ndërmjet emigracionit dhe
kriminalitetit dhe aq më tepër,
ndikimi modest i migrimit në di-
namikën e pagave. Duke pasur para-

sysh se edhe argumenti tjetër që
thotë se emigrantët janë një gjë thel-
bësore për sistemin e pensioneve
paraqet mospërputhje të ndryshme
logjike dhe empirike, duhet arritur
në konkluzionin se e majta, për sa i
përket migracionit nuk bën gjë
tjetër veçse hidhet sa nga një mash-
trim në tjetrin. Nën litarin e së
djathtës liberale, e majta hyri në
krizë, në bishtin e së djathtës kse-
nofobike e majta rrezikon të zh-
duket nga korniza e politika ndërko-
mbëtare. E majta mund të lulëzojë
vetëm nëse radikalizohet në kri-
tikën shkencore të kapitalizimit, në
ndërkombëtarizimit të punës dhe
nën një ide që premton moderni-
tet dhe progres social dhe civil.
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Kërkoni kohë të lirë që t'u përkushtohe-
ni aktiviteteve që keni për zemër. Ideja
nuk është e keqe, por duhet të keni bux-
hetin e duhur. Nëse partneri nuk është
në humor të mirë, mjafton një darkë ro-
mantike e përgatitur nga ju për të ndry-
shuar atmosferën.

Ditë e gëzuar dhe plot me gjallëri, falë
Hënës në trekëndësh me Uranin në shen-
jën tuaj. Çdo gjë ecën me shpejtësinë e
dritës: mendimet, fjalët, veprimet. Edhe në
punë do keni rezultate të mira, në harmo-
ni të plotë me ritmin e shpejtë.

Miqtë sot nuk ju mungojnë, madje ka
shumë mundësi t ' ju ngushël lojnë për
mungesën e partnerit, që është shumë
i ngarkuar me punë. Më mirë një sho-
qëri e mirë dhe vetëm sesa një partner
i papërshtatshëm, me të cilin grindeni
çdo ditë.

Dembel dhe pak pasiv, sot do prisni që
gjërat të ndodhin vetë, pa bërë asgjë që të
arrini atë që dëshironi. Dëshirë për arrat-
isje dhe fantazi romantike, mjafton një film
romantik ose roman për t'u kënaqur.

Të mbështetur nga Urani në trekëndësh
me Hënën, sot do kaloni një di të di-
namike të mbushur me aktivitete të kënd-
shme. Hapësirë edhe për dashuri, me
kusht që partneri t'i bashkohet grupit të
shoqërisë suaj.

Për të shmangur diskutimet në punë, sot
është mirë që secili të merret me punën
e tij, edhe pse ndonjë pyetje do mbetet
pa përgjigje. Dyshime në lidhje me një të
afërmin tuaj, diçka në sjelljen e tij nuk ju
pëlqen...

Shenja të vogla padurimi në çift. Çdo gjë
siç duhet, duke parë personin që keni afër:
inteligjent, simpatik, por i paparash-
ikueshëm. Për ta mbajtur pranë, mbushe-
ni shtëpinë me miq dhe propozoni iniciati-
va të reja, udhëtime dhe argëtim.

Mes rrjeteve sociale dhe uebeve të ndry-
shme, sot do qëndroni për orë të tëra
para kompjuterit. Megjithatë, bëni kujdes,
mes botës v i r tuale dhe reale ka një
hendek të thellë. Kini kujdes me ush-
qimet që konsumoni!

Të magjepsur nga Hëna, sot do t'i përkush-
toheni ekskluzivisht dashurisë, duke har-
ruar që jeta është e mbushur edhe me
gjëra të tjera. Organizimi i udhëtimit tuaj të
ardhshëm ju ngushëllon nga një moment
krize, ose një flirt të pamundur.

Ndryshime të mëdha ju presin, në pro-
gram, një zhvendosje ose një punë e re.
Nëse jeni mësuar t ' i  bëni gjërat vetë,
përvishni mëngët pa humbur kohë. Edhe
në punë do merreni me dosje të shumta
dokumentesh, që i keni lënë pas dore prej
shumë kohësh.

Duke përshtatur nevojën tuaj për liri per-
sonale, pa ndërhyrë tek partneri dhe me
ritmin e çiftit, mund të gjeni recetën e lum-
turisë. Hëna në trekëndësh me Uranin ju
favorizon, kombinim i shkëlqyer për kon-
takte shoqërore, argëtim dhe dashuri.

Mjafton një vështirësi e vogël ose një kri-
tikë minimale që t'ju shkaktojë ankth, sido-
mos nëse nuk ndjeheni në lartësinë e du-
hur. Ndjeshmëria e lartë që keni sot do re-
agojë ndaj çdo pakënaqësie të vogël.
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Ne kemi, grekët
edhe dinë
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Luela Myftari

(V(V(V(V(Vijon ngijon ngijon ngijon ngijon nga fa fa fa fa faqja e parë)aqja e parë)aqja e parë)aqja e parë)aqja e parë)

... të njëjtën gjë për këngët,
kuzhinën, artizanin, turizmin e tyre.
E sa herë më ka rënë rasti të shkru-
aj diçka për këto të fundit, e kam
bërë dhe me kënaqësi. Nën emrin
tim gjenden dhjetëra kronika e sh-
krime për të bukurat e Greqisë, e
ndoshta po aq edhe për politikën e
tyre të jashtme, për të gjitha vrasjet
e torturat që ndërmorën në shtëpitë
e gjyshërve të mi, për detin që vetë
firmosim t'ia japim që të na e mar-
rin, apo për zjarret që na i faturojnë
ne. E vërteta është që ata kanë dhe
dinë, ne vetëm kemi.
DETI

Nisem drejt Vlorës. Trafiku nis
që në Durrës. Shqiptarët që kanë
një ditë pushim dynden te Gjiri i
Lalzit apo në Spidh(ll)e. Ka trafik e
një orë udhëtim nuk e bën dot as
me shpejtësinë e shënuar në
tabelat e rrugëve. Do orë të dalësh
nga qyteti. Lungomare të tremb.
Vapa është mbytëse, e ne sërish në
trafik. Jemi gati për pushime.
Ditët e pakta të pushimeve verore
kanë nisur dhe orët shkojnë me
shpejtësi në trafik. Një frappe e
porositur e ëmbël të vjen e hidhur,
por plot 2 mijë lekë. Në Vlorë kush-
ton kaq. Kush e di sa kushton pak
më larg. Deti është i mrekul-
lueshëm. E kjo është fatura që du-
het të paguash për të veshur rro-
bat e banjës e për t'u kredhur në
det, ndërsa partnerin e lë në mak-
inë në trafikun e çmendur të Lun-
gomares. E di që nuk do të shkojë
larg gjatë kohës që ti shijon detin.
Mund ta arrish makinën në këm-
bë. Harta digjitale që kam sh-
karkuar në celular më thotë se në
Vlorë mund të mbërrij për rreth 2
orë e 16 minuta, por kanë kaluar
më shumë se 4 orë.

Nisem drejt Pargës. Udhëtimi
deri aty shkon më gjatë, sepse dis-
tanca është më e madhe. Në kufi
shqiptarët të torturojnë me kon-
trolle edhe më të gjatë se grekët,
ndërsa në kufirin matanë të sho-
hin rripat e kostumit të banjos. Të
pyesin e kuptojnë se nëse do të
shkosh për plazh, duhet të të
urojnë pushime të mbara. Nuk na
mbajnë aq gjatë. E Parga aty duket
më afër. Nëse 4 orë dhe ende nuk
ke mbërritur në Vlorë, për të sh-
kuar në Parga, brenda kufijve zyr-
tarë të Greqisë mbërrin për 5 orë e
gjysmë, fiks sa ka caktuar harta
dixhitale në celularin tim. Kam
bërë një ndalesë në Igumenicë për
të marr ajrin e shijen e rrënjëve të
mia. Në Parga, një shqiptar del nga
lokali i tij e na fton për një kafe.
Kjo është kostoja për ata që nuk
kanë veshur rrobat e banjos. Një
frappe kushton 2 euro, e ndërsa e
porosit të ëmbël, të vjen e ëmbël, e
me një përshëndetje po aq të ëm-
bël. Deti është njëlloj si i yni, Deti
Jon. Prandaj na e lakmojnë kaq
shumë. Sepse ata e dinë ç'duhet të
bëjnë, qoftë edhe me një metër per-
lë të tillë bregdetare.
ISHUJ DHE PLAZHE
TË VIRGJËR

Plazhe të virgjër kemi shumë. E
një ndër më të bukurit që kam shi-
juar në vendin tim është ai i Gjirit
të Gramës. Pasi arrita në Dhërmi,
nga ana e fshatit, në plazh gjej një
varkë të vogël, kthyer në gomone

plazhet janë privatizuar. Unë me
një çadër në dorë vështirë të gjej
vend ku ta ngul. Në Greqi me një
çadër 6 euro bëje plazh gjithë sezo-
nin, ku të doje. Gjeta në një
udhëtim njëjavor vetëm 3 plazhe
të privatizuar dhe e di sa kushto-
nin? Mjaft të porosisje 2 frape te
lokali dhe çadra me dy shezllone
ishte falas. Ti e kishe paguar, bash-
kë me pishinën që ndodhej pak më
lart.
JETA E NATËS

Hera e fundit që shkova në një
klub nate në bregdetin shqiptar
ishte tek "Folia". Ishte me nam atë
vit. Oooooo, vërtet bëhej nami. At-
mosfera ishte e mrekullueshme. Në
hyrje shihja makina luksoze, mil-
iona euro vetëm makina. Në klub
hyrja kushtonte 10 mijë lekë, por
duhet të rrije në këmbë. Në tav-
olinë e gjatë, me 2 apo 3 stola kush-
tonte sa një shishe alkool. Pra, du-
het të porosisje mbi 100 mijë lekë
shishen që të kishe një vend për
t'u ulur. Pesë persona na kushtoi
hyrja 50 mijë lekë dhe nga 10 mijë
lekë koktejli, shkuan pra më
shumë se 100 mijë lekë. Vetëm me
një gotë në dorë. Atmosfera, e sh-
këlqyer.

Ditën e tretë në Greqi u nisa për
jetë nate, por në një anije të mad-
he. Festa ishte në anije. Hyrja ishte
10 euro personi, por kishe edhe një
pije të përfshirë. Anija nisej në
perëndim, sepse edhe ky i fundit në
det kishte magjinë e vet. Përfundu-
am në një gji apo ishull sekret, aty
ku volumi i lartë i muzikës nuk ish-
te problem si në Dhërmi, Himarë,
apo Sarandë. I vetmi rregull në këtë
festë ishte: Jo taka, e fustane
mbrëmjeje, por rrobabanjo sepse
festa është muzikë, koktejle, det e
"fishekzjarrë", se di si mund të qu-
hen ata dritat e veçanta që digjnin
shqiptarët punëtorë të asaj anijeje
që bënte festa të këtij lloji. Me gotën
në dorë mund të kërceje edhe në
det, me apo pa rroba banjoje. Hyrja,
udhëtimi, pija, deti, muzika të gjitha
aty kushtonin 10 euro. Nëse doje
një tjetër koktej, kushtonte 6 euro.
Nga mesnata kishte edhe 'Happy
hour', që do të thotë se çmimet
uleshin. Kjo festë pa luks, që fliste
nga kapiteneria në greqisht, an-
glisht, rusisht e shqip, ndonjëherë
në të rrallë edhe italisht, nuk më
bëri të ndieja mungesën e Sh-
qipërisë. Anija i fliste të gjitha gju-
hët dhe me një çmim më të lirë se
klubi i natës në Jalë, Dhërmi e Sa-
randë.

Kuptova se ata kishin dhe dinin,
ndërsa ne vetëm kemi.

E dua shumë vendin tim, ndry-
she do të kisha ikur, do ta kisha
braktisur, jo për një javë pushime.
Do të kisha ikur dhe do të kthe-
hesha një herë në vit për pushime
dhe për të rregulluar dhëmbët.
Por, e dua shumë, ndaj nuk e bëj
dot. Ajo që më dhemb është se
duhet të dimë se kemi të njëjtin
det, të njëjtat potenciale, të
njëjtat mrekulli natyre, të njëjtat
ngjyra. Ata nuk kanë asgjë më
shumë se ne. Ata thjesht dinë
shumë më shumë se ne. Dhe nuk
kanë turp të punojnë e ta duan atë
që troket në derë, jo si turist, jo si
të huaj, por si një njeri që ia bën
të nesërmen më të bukur nëse lod-
het pak sot.

falë motorëve. E thjeshtë, modeste,
por që e ofron këtë guidë. Deri në
Gjirin e Gramës mund të lundrosh
me barkë me motorë të fuqishëm për
rreth 20 minuta. Udhëtimi kushton
20 mijë lekë për person. Nëse jeni
më shumë, do t'ju bëjnë ulje.

Pasi kam mbërritur në Lefkada, të
vetmin ishull të Greqisë që mund ta
arrish me makinë, rreth 1 orë e 30
minuta larg Pargës, shkoj në portin
e Nidrit. Aty një anije trekatëshe, me
dy bare të brendshme dhe një
restorant mirëpret të huajt për një
udhëtim drejt 6 ishujve. Udhëtimi nis
në 9.30 të mëngjesit dhe përfundon
rreth orës 19.00 të pasdites. 10 orë
lundrim e plazh në 6 ishuj kushtojnë
20 euro personi. Ah, ka edhe një
drekë, të përfshirë brenda në çmim.

Gjiri i Gramës është vërtet një
mrekulli. Po i tillë ishte edhe Gjiri
Egremni, pranë Porto Katsiki. Nëse
nuk më besoni, klikoni në "Google"
edhe për të dy gjiret për të kuptu-
ar se magjia për t'u kredhur në
këto plazhe të virgjër nuk është
një magji e sajuar nga unë, por
edhe më e madhe se një fotografi
që flet 1000 fjalë.

E vërteta e dhimbshme më
rrëngjedh kur kuptoj brenda dy
ditëve, se çdo të thotë të bësh tur-
izëm. Që në nisje trafiku më kush-
ton dhembje koke, që pa frikë të
barazohet me koston e siguracion-
it të makinës që pret për të dalë
jashtë vendit. Pas 4 orësh kupton
se udhëtimi nuk ia ka vlejtur dhe
se dita e parë e pushimeve kaloi
rrugëve, duke sharë gjithë drej-

tuesit e mjeteve që parakalojnë a
futen gabim drejt jugut të Sh-
qipërisë. Ndërsa në Parga pa
paguar çadër e shezllong je
kredhur në det, me koston e një
frapeje që në vendin tënd e pi të
hidhur, edhe pse e ke paguar për
të ëmbël.

E vërteta e dhimbshme të për-
plaset në fytyrë kur kujton 20 mijë
lekë që ke paguar për 40 minuta
udhëtim vajtje dhe ardhje në Gji-
rin e Gramës, ndërsa në Greqi ke
paguar 20 euro për 10 orë udhëtim
në 6 ishuj e një drekë të përfshirë.
Po kjo e vërtetë të përplaset në fy-
tyrë kur kujton se si zhurma e
motorëve e uljet e ngritjet nga
dallgët i tmerronin prindërit me
fëmijë të vegjël në gomonen që na
çonte drejt Gjirit të Gramës, ndër-
sa në anijen e Nidrit, as kafja që
kishe porositur nuk derdhej. Një
anije me rrëshqitëse për fëmijët e
me platformë për t'u hedhur të rri-
turit duket shumë larg turizmit
shqiptar, ndërsa në portin e Nidrit
mund të gjeje dhjetëra të tilla që
niseshin çdo mëngjes drejt ishujve.

E akoma më pak shpresë është
ndryshimi i sjelljes sonë kundrejt
turistit. Gjiri i Gramës të fashitet
sikur ta mbulonte një mjegull kur
vlonjati të thotë: "Motra, ec tani t'u
bëfsha se kemi 100 punë të tjera,
s'do rrimë këtu gjithë ditën. Kaq
ishte". Ndërsa kapiteni i anijes
"Nidri Star" thërriste, pa qenë asn-
jëherë nevoja të ndizte sirenën:
"Delfinët e mi, sirenat e mia, duke-
ni kaq bukur në det, por duhet të

nisemi sërish. Një tjetër ishull i
bukur na pret. Ejani, do të hidhe-
ni sërish në detin e bukur të Gre-
qisë". E këtu nuk dilte asnjë mjeg-
ull ta fashiste imazhin e bukur të
Gjirit Egremni. Ngjiteshe në anije
dhe përpiqeshe ta fiksoje në një
fotografi për ta pasur si kujtim të
bukur përjetë. Aty kupton se ata
dinë, ne jo.
FSHATRAT, QYTEZAT
E BANUARA

Vizitova atë ditë me 20 eurot e
paguara për udhëtimin me anije,
Fiskardon, një vend në ishullin
Kefalonia. Ndërtesat ishin vene-
ciane, kishat ishin bizantine, var-
kat e vogla të peshkimit dukeshin
shumë bukur pranë jahteve.
Akullorja dhe ëmbëlsirat ishin të
shtrenjta, por kishin një shije të
mrekullueshme, pa asnjë copë
akulli në mes, ashtu si i gjen në
kioskat e Dhërmiut apo në ato të
Ksamilit. Dyqanet plot me punime
artizane ishin përgjatë gjithë shëti-
tores, jo si në Himarë, ku kiosat
ofrojnë cigare dhe shumë kafe me
sinjal 'wi fi'. Në Kefalonia kishte
reçel të zonës, sapunë me vaj ulli-
ri, ëmbëlsira të bëra vetë, fruta.
Madje pashë ca speca që doja t'i
blija vetëm se ishin të bukur dhe
kishin një ngjyrë të florinjtë. Sh-
ishe uzo të zbukuruar, erëza dhe
karamele të vendosura në zarfe të
bukur që t'ua dërgoje miqve kur të
ktheheshe dhe shumë pak 'wi-fi'.
Në fakt, ndodheshe në ishull.
PLAZHET

Në Shqipëri e vërteta është se
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PAGESAT E PËRSHPEJTUARARreth 24 mijë dosje ish-pronarësh ndodhen në shqyrtim
në Agjencinë e Trajtimit të Pronave. Për rreth 9 mijë
dosje ka përfunduar shqyrtimi dhe një pjesë prej tyre

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

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

DOSJET NË ATP

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

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

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

12648 2.8.1996 TIRANE EQEREM LECINI 1996 2140 4779

12649 10.9.1993 TIRANE
MUHARREM, 

JUSUF, 
QOSJA ZYBEJTE COBA 1996 8380 630.73

12650 15.6.1996 TIRANE
RESHIT, 

SELIM, 
KASA LEME KASA 1996 3940 1575

12651 16.4.1996 TIRANE TAFIL KAJA LUTFI KAJA 1996 2292 1682

12652 KO RCE HYSEN KACUPI 1996 2815 861

12653 27.6.1996 ELBASAN FETAH
AHMETLLA RI

BEKIM
AHMETLL ARI

1996 . 171000

12654 7.12.1993 ELBASAN DEMIR, YMER PENI 1996 8522 500

12655 18.7.1996 ELBASAN RAMAZAN BICI FATIME BICI 1996 8523 16

12656 31.8.1994 KO RCE JANI VESHI 1996 3819 98

12657 KO RCE NASIBI AGOLLI 1996 3903 2276

12658 29.3.1996 KO RCE RESMI VLLAZERIA 1996 3030 785

12659 27.9.2007 Korçe Nasibi Hyseni; 1996 3716 2276

12660 31.8.1994 Korçe Ali Gjata 1996 3953 300

12661 31.8.1994 Korçe Hilmi Bardhollari 1996 1760 2614

12662 31.8.1994 Korçe Bexhet Kocibelli 1996 3088 590

12663 31.8.1994 Korçe Ismail Lilollari 1996 3818 1900

12664 31.8.1994 Korçe Rapi Vangjel 1996 2063 500

12665 31.8.1994 Korçe Q amil Xhuti 1996 3952 1500

12666 19.8.1994 Korçe Abidin Belishta 1996 1156 1500

12667 25.9.1994 Korçe Kico Nano 1996 1538 1300

12668 29.8.1994 Korçe Ibrahim O smani 1996 1473 440

12669 pa date Muharrem Myftaraga 1996 3279 1850

12670 6.4.1955 Korce Vasil Ndini 1996 2600, 2601 5660

12671 2.8.1996 Kukes Shaban Sheta
Ibrahim 

dhe Bajram Sheta 1996 2282 24844

12672 27.7.1993 TIRANE RAMAZAN
KARAPICI 

(VORBSI)
FATIME

(VORBSI) 

KARAPICI
1996 8270 293

12673 TIRANE MUSTAFA MENERI MUSTAFA MENERI 1996 8350 1752

12674 1996 Fier Tomorr Shehu Tomorr Shehu 1996 3689 34,970.00

12675 26.1.1994 TIRANE
MYSLYM, 

SULEJMAN, 
KARAJ

SULEJMA N
KARAJ 1996 8350 77

12676 28.7.1994 TIRANE NAXHIJE  ETJ KARAJ NAXHIJE KARAJ 1996 8350 32

12677 TIRANE VAJE BRARI VAJE BRARI 1996 8360 722

12678 1995 KO RCE ADIL MANELLI 1996 1202 600

12679 KO RÇË Hekuran Haxhillari 1996 8582 1448

12680 1993 KO RÇË 1996 8582 1242

12681 1994 KO RÇË Hasan Blacërri 1996 8581, 8582 887

12682 31.8.1996 KO RÇË Naum Jorgoll i 1996 8581, 8582 400

12683 30.8.1994 TIRANE REXHEP
RAMOLLAR I

REXHEP
RAMOLLA RI

1996 8260 600

12684 30.6.1994 Durres Bajram Metalla 1996 8513 830

12685 29.12.1995 Durres Veli Disha 1996 8512 100

12686 1994 Gjirokaster Jorgo Arseni 1996 1484 30

12687 1994 Gjirokaster Aleks Pantazi Kristo Nushi 1996 2156 14

12688 1994 KO RÇË Hasan (Agomançe) 1996 2560 13000

12689 1994 KO RÇË Eshref Xhuti 1996 3952 20000

12690 1994 KORÇË Avdije 1996 3952 11000

12691 1994 KORÇË Ahmet Baçel l i 1996 2284 15500

12692 1994 KORÇË Shaban (Agoll i) 1996 1310 1500

12693 1994 KORÇË Muhamet Kolaneci 1996 1667 91500

12694 1994 KORÇË Tushi Mitri 1996 2063 19500

12695 1994 KORÇË Abedin (Xhuti) 1996 3952 43553

12696 10.1.1995 KORÇË Servet Seferi 1996 3010 29150

12697 1994 TIRANE
XHEMAL, 

BAJRAM, 
XHEPA ESAT XHEPA 1996 8210 8035

12698 Lezhë Zef Miri Luigj Miri 1996 1673

12699 Lezhe Frrok Mhil li Gjon Mhil li 1996 2586 110000

12700 18.12.2008 Lezhe Zef Miri Luigj Miri 1996 1676

12701 22.3.1994 TIRANE MEHMET
MEZINI, ETJ

SHEFQET MEZINI 1996 8340 597

12702 21.10.1993 TIRANE SHABAN CASLLI BEDRI CASLLI 1996 8350 39

12703 28.1.1994 TIRANE BASHKIM PELLUMBI BASHKIM PELLUMBI 1996 8350 215

12704 2.3.1994 TIRANE YMER KAZAZI OSMAN KAZAZI 1996 8330 5373.2

12705 21.3.1994 TIRANE HYSEN HOXHA HYSEN HOXHA 1996 8350, 8310 4284

12706 21.3.1996 TIRANE SHAQIR ZEQIRI
DYLEJMA N

SALIAJ 1996 3436 39000

12707 1993 Vlore Nemet Izeti Esat Izeti 1996 2217 930.00

12708 1996 Vlore Madam Shori Bektash Shori 1996 2217 1,386.00

12709 16.3.1994 Durres
Theodhari 
Thoma 
P fi

Coka 1996 8513 186

12710 27.10.1993 Durres
Vasi l , 
Lluka

Rrufa, 
Kalemi 1996 8512 717.1

12711 5.4.1994 Durres Nikolla Kaceli 1996 8514 805

12712 15.8.1994 Fier Gori Bigjika Zhaneta Bigjika 96 8532 350.00

12713 1996 Kukes Rustem Neza Rustem Neza 1996 3720 9120

12714 1996 Kukes Sadik Gaxha Sadik Gaxha 1996 1950 13822

12715 1996 Kukes Zade Dajci Zade Dajci 1996 2731 11573

12716 31.8.1994 TIRANE VALBIJE XHAHYSA REMZIJE
LAMI 

(XHAHYSA
1996 8250 70

12717 30.8.1994 ELBASAN SHAQIR BALASHI JETMIR BALASHI 1996 8521 344

12718 13.7.1994 ELBASAN
YMER, 

HASAN
DELIMETA HASAN DELIMETA 1996 8524 55

12719 17.6.1996 ELBASAN AZIS GJORGA NAXHIJE GJORGA 1996 8524 6000

12720 17.12.1993 ELBASAN NEXHIP
HAXHIADE 

MI

TRASHEGI 

MTARET
1996 8522 686

12721 7.12.1993 ELBASAN ETHEM
HAXHIADE 

MI
SELAUDIN

HAXHIADE 

MI
1996 8522 1450

12722
23.02.1994

(09.08.1996)
ELBASAN BAJRAM BOGDANI ALI BOGDANI 1996 3203 3120

12723 29.8.1994 ELBASAN BEQIR ALLA ISMAIL ALLA 1996 3468 3065

12724 1996 Gjirokaster Muhedin Resuli 1996 2609 1096

12725 1993 Gjirokaster Parashqevi Haxhi Stavri Temo 1996 1356 2220
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Plotësoni vendet bosh në mënyrë që çdo kolonë të ketë numrat nga 1-9

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

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1. Ishte babai i parë.
6. I ndërmarri  progresistët.
14. Thyhet një me kohën më të mirë.
16. U braktis nga Helena.
17. Seritë pa zë.
18. Kryeqyteti i Kinës.
20. Ramazzotti këngëtar.
21. Eshtë sport me vozitje.
25. Ndërmarre Industriale Rajonale.
26. Janë sherre në shtyp.
27. Inicialet e Clapton.
28. Eshtë shuma e brinjëbe të drejtkëndëshit.
30. Një letrar është tregimi.
32. Fillojnë nazet.
33. Matet pa kufij.
36. Inicialet e Kokoschka piktor
37. Kufiojnë mendimet.
38. Bergman që qe aktore.
40. Eshtë shpërblimi në para.

HORIZONTAL
1. Salacrou dramaturg
6. Blair e Ekzorcisti.
9. I bylbylit ai i Mjedës.
10. Inicialet e Morricones
12. Gjysmë vektor.
13. Një port përballë Xhibutit.
14. Në mes të Salt dhe City.
16. Janë stacionet e beduinëve.
19. Një pjesë e taktikës.
20. Janë tifozë partie.
22. Janë firmat mashtruese.
23. Përpunojnë naftë.
27. Janë konservatorë.
28. Eshtë derri.
30. Një monedhë maqedonase.
31. Kufizojnë ambiente.
33. Inicialet e Gould aktor.
34. Fillojnë jetën.

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

36. Janë dëshmorët.
39. U shkrua nga Garcia Lorca.
44. Janë baballarët.
45. Tregon çmimin dhe modelin.
47. Eshtë ujëvara.
48. Një mund të jetë mbi xhiro.

VERTIKAL
1. Film i James Cameron.
2. Jeronim de i Milosaos.
3. Eshtë doktori me bluzë të bardhë.
4. Agjenci Informacioni  Ndërkombëtare.
5. Janë si jerm.
6. Fillojnë lejen.
7. Klikohet me mouse
8. Një vegël.
11. Luftohet me kinina.
12. Janë cilësi.
15. Janë reaksionet në epruveta
17. Një sportist që kërcen me shkop.

18. Janë tek në zhele
20. Eshtë kullë xhamie.
21. Bëhet një për zakon.
22. Gruaja e Fantozzi-t
24. Gjysmë afërsi.
25. Janë ndriçues.
26. Nuk duhet shkelur një i tillë.
29. U shkel për herë të oarë nga Neil Armstrong.
30. Një fjalë për gjoja.
32. Garbo e kinemasë.
35. Braktisi Didonën.
36. Me të bëjnë një thikë.
37. Mund të jetë gjaku.
38. Janë dhoma.
40. Ai dhe ajo.
41. Ushtria republikane irlandeze.
42. Agjenci Transporti Korçë.
43. Me stpon në box.
46. Inicialet e Moravia-s.

44. Eshtë i keq.
45. Mund të kthehet në mllef.
46. Një pije piratësh.
48. Janë në fazë.
49. Fillojnë lejen.
50. U shkrua nga Theodore Dreiser.
53. Një... italiane.
54. Një verë në Paris.
55. Janë vende ku prehehen martirë.
56. Italia në Internet

VERTIKAL
1. Wenger trainer.
2. Stefan i interpretuar nga Horst Tappert
3. Një është edhe Bujar Lako
4. Fillojnës mobilizimin.
5. Institucione Rajonale Polake.
7. Një rapper i famshëm.
8. Kështu thirrej Ronaldo, bomberi brazilian
9. Ndezur në aparaturë.

10. Një film i ribërë.
11. Ekstreme në model.
12. Dy asa.
13. Eshtë fytyra kamionit.
15. Mund të bëhet me medalje trimërie.
19. Mund të jenë të rastit.
22. E ka simbolin Ti.
23. Eshtë dëm, qeder.
24. Inicialet e Tappert.
26. Një pjesë e pejsazhit.
28. Ndahet në barazim.
29. Janë kandilë deti
31. Hayëorth që qe aktore
34. Eshtë enë për të skuqur.
35. Emri i Zola.
39. Gjysma e globit.
41. Janë në skaje.
42. Kryqyteti i Letonisë.
43. Eva... Isabel Allende-s
47. Një stacion i famshëm orbital
51. Inicialet e Lennon.
52. Diftong në duet.

Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave

Buda

- Sa më pak të keni, aq më pak duhet të shqetësoheni.
- Aroma e luleve nuk shkon kundër erës, as i

Jaseminit, aroma e të mirëve shkon kundër erës: një
njeri i drejtë njihet anë e mbanë.

- "Testi i vërtetë i karakterit nuk është se sa ne
dimë dhe se si ta bëjmë, por se si ne sillemi kur
nuk dimë se çfarë të bëjmë."            John Holt

- Suksesi është më i rrezikshëm se dështimi;
dallgët thërrmohen në brigjet e qeta të detit.

Graham Greene

- ''Koha jote është e kufizuar, kështu
që mos e humb atë duke jetuar jetën
e dikujt tjetër. Mos bjer në kurthin e
dogmave, që do të thotë të jetosh
me rezultatet e mendimeve të të
tjerëve. Mos e lejo zhurmën e
opinioneve të të tjerëve të fundosë
zërin tënd brendësor. Dhe më e
rëndësishmja, kij guximin për të
ndjekur zemrën dhe intuitën tënde.
Ato tashmë dinë se çfarë dëshiron të
bëhesh me të vërtetë. Gjithçka tjetër
është dytësore...''

Steve Jobs

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

T R U P T A L E N T I R A

T R P A N T E R A T

B E L S A N D O K A N

B A K U N I N A N E M I

T A M A R O C I I A H

P I E E N A O D R E

A C T O N E K K A O S

R A T R A D E A L M A

K E M A P E T E E A P

E L S A V A L R O T N E
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O R E K S B D E M O N I

R A S T K A B I R E T D P
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A I K I M B O I R K

R A S A P A G A N I N I I

T A V E R R A D O M

Y M A R S I A N E T J A

M A J A F O R M A T

H A R A K I R I E R I T

A S I I R A D A M E S E

S H A M A T A L O T U S

M A S H U R K A P I R A K

E S T E R A D H U N A

I T E A T E R M I N

E R A I P O L A R T A

K E L P O L E M I K A T

L P O L I G A M I

E T A P I K A T A R E L

K O M O I D E N T O K E

T R I S E T M N U N
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1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21

22

23 24 25 26

27 28 29

30 31 32 33

34 35 36 37 38

39 40 41 42 43

44 45 46

47 48

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16

17 18 19

20 21 22 23 24

25 26

27 28 29

30 31 32 33 34

35 36 37 38 39

40 41 42 43 44

45 46 47 48

49 50 51 52 53

54 55 56

14S 15U 8 P 2 A 3 11 4 11 15 9 14 3

2 8 2 9 2 6 15 9 2 17 11

6 6 5 8 2 6 8 2 8 2 14

11 4 12 2 7 6 2 11 2 3

8 2 9 4 6 3 6 9 15 9 3

9 8 3 2 12 4 7 3 2 14

4 6 2 6 4 6 3 14 17

8 5 13 19 4 9 3 3 15 6

3 7 6 19 12 3 4 12 11 4

6 3 9 2 13 4 6 9 3 12 2 6

4 13 6 3 6 2 13 3 11 4 4

6 2 15 4 9 11 15 9 2 6
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