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RIKTHEHET AMNISTIA, 350 TE 
BURGOSURIT QE PERFITOJNE 

Plumba Ravik Gurrës në mes të qytetit 

50-vjeçari vritet me silenciator, autorët e 50-vjeçari vritet me silenciator, autorët e 
krimit i vënë fl akën makinës së vjedhurkrimit i vënë fl akën makinës së vjedhur

Atentati në Elbasan, 
ekzekutohet me armë 
avokati i Çapjave dhe 
i Emiljano Shullazit 

Meta uron festën e 
Sulltan Novruzit: 

Pranverë në zemrën 
e çdo shqiptari 

“REFLEKTIM PER VLERAT” 

Në faqen 4

Kryeredaktor: Erl MURATI
Zv/kryeredaktore - Rezarta DELISULA  

Tel:(04)2359-104, Fax:(04) 2359-116  E-mail:gazetashqiptare@hotmail.com

PROJEKTLIGJI/ LIROHEN GRATE MBI 55 VJEÇE DHE BURRAT MBI 60 VJEÇ 

Nga XHEVAT MUSTAFA

Këto dy vitet e fundit partitë opozitare 
kanë organizuar rrallë e për mall disa 
protesta masive. Si në shumicën e 
protestave në botën demokratike, siç 
po ndodh e po ...

“Qeverinë që duam apo nuk duam” 
e rrëzojnë vetëm …socialistët 

Opinioni
 Ditësi

Vijon në faqen 21Vijon në faqet 20-21

Nga FATOS ÇOÇOLI 

Fjala “Juntë” vjen nga spanjishtja 
dhe ka prejardhje edhe më të 

lashtë, latinishten, me foljen “jungere 
(shqipto: junxhere)”, që do të thotë 
me bashku. Ka ...

Juntë brenda nesh? 

Opinioni
 Ditësi

MES TYRE, BIRRA “KORÇA” 

Në faqen 5

Ministrja e Drejtësisë: Nisma u shty nga viti i kaluar, do ta votojmë me opozitën 
e re. Përfitojnë autorët e veprave penale që dënohen deri në 3 vjet burg 

Tronditet Elbasani. Një 50-vjeçar është ekzekutuar me plumb 
pas koke në qendër të këtij qyteti. Bëhet fjalë për avokatin e 
njohur Ravik Gurra, i cili ka mbrojtur çështje të bujshme si 
ajo e Shullazit dhe Çapjave. Ngjarja e rëndë ka ndodhur në 
një lokal të njohur në këtë qytet, ndërsa dyshohet se autori ka 
qenë i maskuar. Burime policore bënë me dije se ...

Në faqen 6
(Në foto) Një i burgosur (foto ilustruese)

Në faqen 3

Në faqen 8-9

Lista e plotë me 
1200 kandidatët 

për provimin 
e Infermierisë 

 DETAJET E MARATONES 

TESTIMI I AFTESISE 

Sot kongresi i PS, 
Rama: Jam mirë. PD: 
Administrata sillet 
në Tiranë me terror 

 “BLUETOOTH”

Suplement

 

Turqia “fundos” 
Shqipërinë, 

tifozët kërkojnë 
“kokën” e Panuçit

HUMBJA 0 - 2

Në faqen 22

Sabri Fejzullahu 
dhe Flori Mumajesi, 

plas sherri për 
klikimet në YoutubePronarët që marrin tapitë në Tiranë e në rrethe

Në faqet 10-11

Vendimi i qeverisë/ Emrat edhe në Durrës, Elbasan, Shkodër e Korçë 

Lista e tretë/ 600 familjet që fitojnë të drejtën mbi truallin e ndërtimit 

dhe Korçë. Janë 600 përfi tues 
në të gjithë vendin, të cilët do 
të marrin tapitë për truallin 
mbi të cilin kanë ndërtuar. 
Në listën e miratuar nga 
qeveria janë përcaktuar 
sipërfaqet për çdo përfi tues, 
ndërsa ngarkohet ALUIZNI 
për pasqyrimin e tyre ...

Miratohet lista me per-
sonat që kanë ndërtuar 

pa leje dhe fi tojnë të drejtën 
e pronësisë mbi sipërfaqet 
ndërtimore. Me një vendim 
të veçantë, qeveria ka për-
caktuar metra katrorë për 
parcelat ndërtimore në Tira-
në, Shkodër, Durrës, Elbasan 
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KRIZA POLITIKE
ZGJIDHJA

Qeveria gjermane e
quan të gabuar dj
egien e mandateve

parlamentare në bllok nga de-
putetët e opozitës, por njëhe-
rësh apelojnë për garantimin
e votës së lirë dhe pjesëmar-
rjen e të gjitha partive politike
në zgjedhjet lokale të 30 qer-
shorit. Zyrtarët e qeverisë
gjermane, Christian Hellbach
dhe Thomas Ossoëski, në për-
fundim të vizitës së tyre në Ti-
ranë, u bënë dje thirrje të
gjitha partive të tregojnë
përgjegjësi përkundrejt zgje-
dhësve të tyre dhe të marrin
pjesë në zgjedhjet vendore të
datës 30 qershor. Zyrtarët gjer-
manë takuan Presidentin
Meta, kryeministrin Rama,
ministrin e Brendshëm Lle-
shaj, ministrin në detyrë të
Punëve të Jashtme Cakaj si
dhe kreun e PD-së, Lulzim
Basha dhe përfaqësues të sho-
qërisë civile. Tema e bisedave
ishte situata aktuale e poli-
tikës së brendshme pas dorëz-
imit të mandateve nga opozi-
ta. "U bëjmë thirrje të gjitha
partive të tregojnë përgjegjësi
përkundrejt zgjedhësve të tyre
dhe të marrin pjesë në zgjedh-
jet vendore të datës 30 qershor.
Rekomandimet e OSBE-ODI-
HR-it, të cilat u drejtohen si
pushtetit ekzekutiv, ashtu
edhe atij legjislativ kanë bërë
të qartë se në cilët sektorë du-
het të përmirësohet ende
sistemi zgjedhor shqiptar.
Qeveria Federale është an-
gazhuar prej muajsh tanimë,
që reforma zgjedhore të shkojë
përpara dhe ka financuar ndër
të tjera punën e ekspertëve të
pavarur për këtë qëllim", dek-
laruan zyrtarët gjermanë. Në
një deklaratë të publikuar nga
ambasada gjermane në Tiranë,
ata shprehen se, "e drejta për
të protestuar është një element
i rëndësishëm i kushtetutsh-
mërisë demokratike, por dhu-
na është e papranueshme". Për
ta, Shqipëria është në rrugë të
mbarë psh., në reformën e
drejtësisë, kurse bojkoti i par-
lamentit dhe sidomos dorëzi-
mi i mandateve është për i
gabuar. Zyrtarët gjermanë
thanë se Shqipëria duhet të
zhvillojë instrumente efektivë
për të parandaluar mashtri-
met në zgjedhje dhe blerjen e
votave, si dhe për të ndjekur
në mënyrë të vendosur çdo
moment dyshimi. "Duhet të
garantohet besimi i pakufi-
zuar i qytetarëve në forcën e
votës së tyre, por kjo arrihet
vetëm me një parlament funk-
sional. Ne u bëjmë thirrje të
gjitha partive të punojnë në
mënyrë konstruktive për re-
formën zgjedhore. Akuzat, të
cilat kanë të bëjnë me
mbarëvajtjen e zgjedhjeve të
kaluara duhet të verifikohen

Gjermania: Garantoni votën, të gjitha partitë të garojnë në zgjedhjet e 30 qershorit

Basha: Shqipëria na thërret, rruga
drejt Europës në udhëkryq

Zyrtarët gjermanë: Pro protestave, zgjidhja në Kuvend

Valentina Madani

dhe përpunohen nga drejtësia
dhe parlamenti në përputhje
me procedurën e parashikuar
për këtë", thuhet në dek-
laratën e përbashkët.
TAKIMETTAKIMETTAKIMETTAKIMETTAKIMET

Lideri i opozitës, Lulzim
Basha, i sapokthyer nga
Brukseli në takime intensive
me zyrtarë të lartë europianë,
paraditen e djeshme e kaloi në
takime me përfaqësues
ndërkombëtarë në vendin
tonë. Rreth orës 10:00 në zyrën

e Bashës shkoi ambasadori
britanik, Duncan Norman,
ku në qendër të bisedës ishte
situata politike e krijuar pas
djegies së mandateve dhe
protestave të vazhdueshme të
opozitës. Pas largimit të am-
basadorit britanik, në zyrën e
Bashës mbërriti ambasador-
ja gjermane, Susanne Schutz,
e shoqëruar nga Christian
Hellbach, drejtor për Europën
Juglindore. Takimi zgjati
rreth 60 minuta, ndërsa

Basha i shmangu komentet
për mediat. Kreu i opozitës
vetëm disa minuta më vonë
lëshoi një mesazh politik nga
oborri i Kryegjyshatës
Botërore të Bektashinjve. Si-
pas tij, ditë me të mira do të
vijnë për të arritur vlerat, për
të cilat luftuan martirët e
kësaj feje dhe shqiptarët, që
në 22 mars, 27 vjet më parë vo-
tuan për herë të parë pro
demokracisë. Por, Basha
shprehu bindjen se besimi për

një të nesërme më të mirë do
të na bëjë bashkë. Më herët
z.Basha deklaroi se rruga e
Shqipërisë drejt Bashkimit
Europian është në udhëkryq.
"Më 22 mars 1992 shqiptarët
fituan lirinë. Si sot 27 vjet më
parë njerëzit u bashkuan me
të vetmen dëshirë dhe ëndërr:
lirinë për të ndërtuar një jetë
më të mirë, lirinë për të lëvi-
zur, lirinë për arsim, lirinë për
biznes, lirinë për t'u shprehur,
lirinë për të zgjedhur e për t'u

zgjedhur. Ky udhëtim 27-
vjeçar drejt lirisë dhe Eu-
ropës demokratike me arrit-
jet dhe dështimet e tij ka
qenë i dhimbshëm dhe plot
sakrifica. Sot Shqipëria po
na thërret përsëri, sepse rru-
ga jonë drejt lirisë dhe Eu-
ropës është në udhëkryq!
Është në dorën tonë ta përm-
byllim atë duke ndërtuar
edhe në Shqipëri sistemin e
vlerave të vërteta europiane",
shprehet z.Basha.

DEKLARATA
"Duhet të garantohet
besimi i pakufizuar i
qytetarëve në forcën e
votës së tyre, por kjo
arrihet vetëm me një
parlament funksional.
Ne u bëjmë thirrje të
gjitha partive të punojnë
në mënyrë konstruktive
për reformën zgjedhore.
Akuzat, të cilat kanë të
bëjnë me mbarëvajtjen
e zgjedhjeve të kaluara
duhet të verifikohen dhe
përpunohen nga
drejtësia dhe parlame-
nti, në përputhje me
procedurën e para-
shikuar për këtë",
deklaruan zyrtarët
gjermanë pas vizitës
në Tiranë.

"Sëmundja e diktatorëve",
Bardhi: Dosja 339 dhe 184,

halli më i madh i Ramës
Sekretari i Përgjithshëm i PD-së, Gazmend Bardhi,

deklaroi dje se halli i Edi Ramës nuk janë negoci-
atat me Bashkimin Evropian, por dosja 339 dhe 184, ku
zyrtarët e tij socialistë janë kapur duke blerë vota për
llogari të tij. Rama sipas Bardhit i gënjehu shqiptarët
se gjoja 4 ditë u zhduk nga Shqipëria për të biseduar me
ndërkombëtarët, por askush nuk e di se çfarë bëri kryem-
inistri në Paris dhe Berlin dhe me kë u takua fshehu-
razi. "Halli i Edi Ramës nuk janë negociatat. Halli i
vetëm i tij është ruajtja me
çdo çmim e karriges së
kryeministrit, të cilën ia ka
blerë krimi i organizuar.
Është ky hall që e detyroi
të fshihej 4 ditë me radhë,
pa e ditur askush çfarë bëri
kryeministri i vendit në
Paris dhe Berlin, me kë dhe
përse u takua fshehurazi.
Dosja 339, dosja 184 dhe
ndonjë dosje tjetër janë hal-
li më i madh i Edi Ramës.
Ato i faktojnë para botës se
ai vuan nga sëmundja e dik-
tatorëve - mbajtjen e push-
tetit me çdo çmim, duke bërë pakt me krimin dhe duke
blerë vota me paratë nga trafiku ndërkombëtar i drogës.
I sëmuri i Ballkanit është halli më i madh që kanë sh-
qiptarët. Është ky hall që mban dyert e Europës mbyl-
lur, që i varfëron çdo ditë shqiptarët për të pasuruar
veten dhe një grusht oligarkësh. Këto 6 vjet na kanë
treguar se pa zgjidhur këtë hall, për shqiptarët nuk do
të ketë Europë, nuk do të ketë mirëqenie. Protestoj!
Shqipëria si Europa", tha z.Bardhi.

Kreu i PD-së, Lulzim
Basha gjatë protestës së
opozitës para parlamentit

"Mandatet", Kryemadhi: Mundësia e vetme
për të kthyer vendin në shtratin kushtetues

Për kryetaren e LSI-së,
Monika Kryemadhi,

djegia e mandateve nga
opozita ishte mundësia e
vetme për të kthyer ven-
din në shinat kushtetuese.
Pas thirrjeve të Kryegjy-
shit Botëror i Bektashin-
jve, Haxhi Edmond Brahi-
maj për dialog politik, kry-
etarja e LSI në një dek-
laratë për gazetarët tha se
djegia e mandateve është
dashuria e opozitës për ko-
mbin. "Dashuria për ko-
mbin është djegia e man-
dateve që bëri opozita,
sepse ajo tregoi ndarjen
përfundimtare të çdo paz-
ari dhe djegia e mandat-

eve vendosi kornizat dhe
shinat e dialogut. Nëpërm-
jet djegies së mandateve
opozita tregoi dhe njëherë
mundësinë që gjërat duhet
të vihen edhe njëherë në shi-

nat dhe shtratin kush-
tetues. Për sa i përket
bektashizmit, Abaz Aliu u
vra nga Jezidi dhe Mavija,
në betejën e Qerbelasë.
Kështu që gjithmonë bete-
ja të tilla janë beteja që
kanë kosto, por në fund të
fundit kanë një vlerë për të
sjellë, sikur Abaz Aliu sol-
li demokracinë njerëzore,
por duhet të sjellim sot
jetën dhe mirësinë për sh-
qiptarët", tha zj.Kryema-
dhi. Ajo përcolli edhe një
mesazh për kryebashkiakun
e Tiranës: "I uroj suksese Eri-
on Velajt sot në ditë Nevruzi,
nesër flasim për Erionin dhe
çfarë ka mbrapa Erionit".

Zyrtarët e qeverisë gjermane, Christian
Hellbach dhe Thomas Ossoëski
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Sesioni i dytë i kongresit do mbahet në shesh ku janë vendosur 10 mijë karrige

PS mbledh kongresin elektoral,
prezantohet Veliaj dhe këshilltarët
PS ka marrë masa për një pjesëmarrje të madhe në shesh

Rama: Ata që shpifën për sëmundjen
time do përgjigjen në gjyq

Socialistët mbledhin sot
në kongresin e tyre ele
ktoral me moton

"Bashkitë që duam për Sh-
qipërinë që duam". Për këtë
qëllim dje në mbrëmje ishte
thuajse çdo gjë gati, si në
Pallatin e Kongreseve ashtu
edhe në sheshin "Nënë Tere-
za" ku dhe do të mbahen dy
sesionet e para të këtij kon-
gresi. Sipas axhendës së pub-
likuar tashmë nga Partia So-
cialiste kongresi është kon-
ceptuar për t'u zhvilluar si i
ndarë në tre sesione dhe për
këtë arsye ai do të mbahet
ne 3 ambiente të ndryshme.
SESIONI I PSESIONI I PSESIONI I PSESIONI I PSESIONI I PARËARËARËARËARË

Në Pallatin e Kongrese do
të bëhet çelja e Kongresit
nga sekretari i përgjiths-
hëm, Taulant Balla dhe do
të zhvillohet sesioni i Bash-
këqeverisjes me njerëzit.
Kështu pas Taulant Ballës
fjalën do e marrë zëv-
endëskryeministri, Erion
Braçe, i cili do flasë mbi re-
zultatet e qeverisjes sidomos
në aspektin e ofrimit të shër-
bimeve, ndërkohë që pas tij
fjalën do e marrë ministrja
e Drejtësisë Etilda Gjonaj, e
cila do të flasë mbi rezultatet
e luftës kundër korrupsion-
it dhe zbatimin e reformave.
Ndërkohë që në skenë do të
hipin edhe dëshmitarë të
shumë që do flasin për ras-
tet e suksesi të bashkëqever-
isjes me njerëzit. Më pas
kongresi do t'i kushtohet
punës së qeverisë "Për bash-
kitë që duam". Për të folur
për këtë janë parashikuar
që të flasin me radhë disa
ministra. Më pas në formën
edhe të një prezantimi si
kandidat për kryetar bash-
kie do të ftohen të flasin disa
kryetarë bashkie aktual të
cilët konsiderohen si modele
suksesi të qeverisjes ven-
dore dhe dy nga kandidatët
e rinj të PS-së për kryetar
bashkie. Më konkretisht
janë parashikuar të flasin
Armando Subashi, Sotiraq
Filo, Dritan Leli dhe Majlin-
da Bufi. Të katër këta si krye-
bashkiak që rikonfirmohen
për një mandat të dytë. Po
ashtu "Për bashkinë që
duam" do të flasin edhe de-
puteti Pjerin Ndreu dhe
kreu i prefekti i Qarkut El-
basan Gledian Llatja. Të dy
do jenë kandidatë të PS-së
njëri për kryetar të Bash-
kisë Lezhë dhe tjetri për
Bashkinë Elbasan. Ndërko-
hë që fjalën në fund të këtij
sesioni do e marri zëv-
endësministri i Jashtëm
Gent Cakaj dhe ministrja

për Marrëdhëniet me Parla-
mentin, Elisa Spiropali dhe
pas këtyre fjalimeve kongre-
si do miratojë dhe një dek-
laratë për situatën politike.
SESIONI I DYTËSESIONI I DYTËSESIONI I DYTËSESIONI I DYTËSESIONI I DYTË

Me kaq do përfundojë se-
sioni i parë dhe menjëherë
të gjithë të pranishmit do t'i
bashkohen mijëra qyteta-
rëve që parashikohen të jenë
në sheshin "Nënë Tereza"
dhe përgjatë bulevardit
"Dëshmorët e Kombit". Ky
sesion është synuar që t'i
ngjajë një spektakli dhe feste

më shumë sesa një aktivite-
ti politikë, ndërsa në të do të
bëhet edhe prezantimi i krye-
bashkiakut Erion Veliaj për
një mandat të dytë. Bashkë
me të do të bëhet edhe pre-
zantimi i listës së kandi-
datëve për këshilltar të PS-
së në Këshillin Bashkiak Ti-
ranë. Për këtë qëllim PS ka
ftuar qytetarët e Tiranës të
bëhen pjesë e këtij takimi,
ndërsa në shesh janë vendo-
sur nëpërmjet një plani të
mirëograniaur mbi 10 mijë
karrige. Ndërkohë që pjesë-

marrja parashikohet të jetë
më e madhe dhe qytetarët do
qëndrojnë edhe në bulevard
deri afër kryeministrisë.
Takimi në shesh do të hapet
nga kryetarja e PS-së së Ti-
ranës, Blerina Gjylameti
dhe më pas do të flas krye-
tari i Bashkisë së Tiranës,
Erion Veliaj. Ai do të bëj
edhe prezantimin e kandi-
datëve për këshilltarë. Në
fund fjalën do ta mbajë
kryeministri Edi Rama. ky
takim pritet të zgjasë afro 2
orë.

SESIONI I
TRETË
Ndërkohë që pas
një pushimi të
shkurtër do të
nisë edhe
sesioni i tretë, i
cili do jetë ndarë
në tre panele. Dy
panele do ta
zhvillojnë
punimet në
Pallatin e
Kongreseve dhe
njëri në një prej
hoteleve në
afërsi të sheshit
"Nënë Tereza".

PREZANTIMI
PS ka ftuar qytetarët e Tiranës të bëhen pjesë e
këtij takimi, ndërsa në shesh janë vendosur
nëpërmjet një plani të mirëorganizuar mbi 10 mijë
karrige. Ndërkohë që pjesëmarrja parashikohet të
jetë më e madhe dhe qytetarët do qëndrojnë edhe
në bulevard deri afër kryeministrisë. Takimi në
shesh do të hapet nga kryetarja e PS-së së
Tiranës, Blerina Gjylameti dhe më pas do të flas
kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj.



Kryeministri Edi Rama
duke uruar festën e

'Sulltan Novruzit' ftoi dje
qytetarët që të marrin
pjesë gjatë ditës së sotme
në takimin "Bashkia që
duam" në sheshin "Nënë
Tereza", mbledhje kjo që
sipas tij do të shërbejë si
një nisje fushatës për
zgjedhjet lokale të 30 qer-
shorit. "Ju ftoj të vini në
orën 12:00 në sheshin Nënë
Tereza, për ciklin bashkia
që duam për Tiranën.
Nesër (sot) është dita e
ndezjes së motorëve elek-
toralë për të gjitha bash-
kitë" -  tha Rama përmes
rubrikës "Përgjigja ime" në
'Facebook'. Ai komentoi
edhe lajmin e publikuar
për gjendjen e tij shënde-
tësore, ndërsa tha se vizi-
ta e tij në Francë dhe Ber-
lin ka qenë për hallin e Sh-
qipërisë dhe jo për shënde-
tin e tij. "Sikur e shihni jam
mirë, nuk jam në spital në
Berlin, por zyrë në Tiranë.
Njerëz jemi edhe mund të

sëmuremi, por ky nuk ishte
rasti im këto ditë. Në Berlin
isha për hall, por jo për shën-
detin tim, por për t'u
shpjeguar partnerëve dhe
miqve arsyet e pamjeve të
shëmtuara të kundërsh-
tarëve që eksportojnë nëpër
botë nga protestat e tyre dhe
për t'u kërkuar mbështetje
për çeljen e negociatave dhe
për të kuptuar më shumë
për situatën politike të
brendshme në vendet kyçe
për negociatat mbi vendim-
marrjen. Ishte vizitë jo zyr-

tare, me ish-presidentë,
ish-kryeministra dhe bise-
dat në Bundestag me për-
faqësues të nderuar të par-
tisë kryesore të koalicion-
it qeverisës" -  tha ai.
Kryeministri Edi Rama
shtoi se do padisë në
gjykatë ata që sajuan për
sëmundjen e tij. "Fatkeqë-
sisht shumë miq këtu në
Shqipëri dhe jashtë, që
qeshën me këtë historinë
e sëmundjes. Ataku në
zemër sajesë e kazanit të
opozitës tonë rrugë hum-
bur, kjo do të thotë të
prekësh fundin. Me
keqardhjen për shqetë-
simin që është krijuar, nuk
më mbetet gjë tjetër veçse
t'i mëshiroj. Do u kërkoj
që të përgjigjen në gjyq dhe
të paguajnë për sajesën. Se
unë qenkam shtruar në
Gjermani në spitalin me
emrin Mustafa Rama, me
një emër fals dhe me mbi-
emrin tim, për të qeshur
për mua dhe për të qarë
për ju", u shpreh Rama.

PROGRAMI I KONGRESIT

10.00 - Hapja e Kongresit. Seanca e parë.

 Fjala hyrëse nga Sekretari i Përgjithshëm i PS Taulant Balla.
 Bashkëqeverisja me njerëzit:
 Zëvendës Kryeministri Erjon Braçe
 Ministri Drejtësisë Etilda Gjonaj
 Dëshmitarë të shumë rasteve suksesi të

bashkëqeverisjes me njerëzit
 Puna e qeverisë për bashkitë që duam. Prezantime sektoriale:
 Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Bledi Çuçi
 Ministri i Energjisë dhe Infrastrukturës Belinda Balluku
 Ministri i Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Ogerta Manastirliu
 Ministri i Arsimit, Sportit dhe Rinisë Besa Shahini
 Ministri i Turizmit dhe Mjedisit Blendi Klosi
 Ministri i Kulturës Elva Margariti
 Bashkitë që duam:
 Kryetari i Bashkisë Fier, Armando Subashi,
 Kryetari i Bashkisë Korçë, Sotiraq Filo,
 Deputeti i Lezhës, Pjerin Ndreu,
 Kryetari i Bashkisë Vlorë, Dritan Leli
 Kryetari i Bashkisë Roskovec, Majlinda Bufi
 Prefekti i Qarkut Elbasan, Gledian Llatja
 Shqipëria në Bashkimin Europian:
 Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme Gent Caka
 Ministri për Marrëdhëniet me Parlamentin Elisa Spiropali

 Miratimi i Deklaratës së Kongresit

12.00 - SEANCA E DYTË

            "BASHKIA QE DUAM" - Tirana

 Fjala hyrëse nga Kryetarja e PS Tiranë Blerina Gjylameti.
 Kryetari i Bashkisë Tiranë Erion Veliaj dhe prezantimi i
listës së kandidatëve të PS për anëtarë të Këshillit Bashkiak
Tirane
 Fjala e Kryeministrit të Shqipërisë, Kryetarit të PSSH EDI
RAMA

15.00 - SEANCA E TRETË E NDARË NË TRI PANELE.

 Bashkitë që duam për Shqipërinë që duam - Pallati i
Kongreseve
 Edukim cilësor dhe punësim për të rinjtë -

Pallati i Kongreseve
 Reforma zgjedhore dhe vota e emigrantëve -

hotel "Sheraton"
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PRESIDENTI
MESAZHI

Presidenti i vendit Ilir
Meta apeloi dje për më
tepër reflektim me

qëllim ringjalljen e vlerave më
të mira kombëtare. Në Po-
gradec 3 ditë më parë solli si
shembull të vetësakrifimit
për të triumfuar mbi anar-
kinë dhe sjellë demokracinë
një figurë të njohur ndërko-
mbëtarisht, presidentin e
vetëvrarë kilian Salvador Al-
lende rrugën e të cilit, tha se
ishte gati ta ndiqte. Këtë ditë
feste të Sulltan Novruzit Pres-
identi i Republikës i referohet
një tjetër figure, po kësaj të
njohur vetëm në vend, e që i
përket fesë bektashiane e që
thotë se u sakrifikua për
demokracinë. "Kjo është dita
e ringjalljes  që na fton të re-
flektojmë më shumë për të
ringjalluar vlerat më të mira
kombëtare në emër të atyre
idealeve për të cilat sakrifikoi
Imam Aliu për të idealizuar
jetën e për të zhvilluar
demokracinë, pranverë për të
gjithë", deklaroi z.Meta. Me
rastin e Festës së Sulltan
Novruzit, Presidenti i Repub-
likës, Ilir Meta vizitoi dje
Selinë e shenjtë të Kryegjys-
hatës Botërore Bektashiane,
ku u prit nga Kryegjyshi
Botëror Haxhi Dede Edmond
Brahimaj dhe klerikë të tjerë
bektashianë. Presidenti i Re-
publikës u uroi të gjithë be-
simtarëve bektashinj "Gë-
zuar Festën e Sulltan Novruz-
it", shëndet e mbarësi për ta
dhe familjet e tyre si dhe për
të gjithë shqiptarët, kudo
ndodhen. "Në këtë ditë feste
dhe optimizmi pranveror, që
simbolizon lindjen e shpresës,
rigjallërimin e natyrës dhe
përkon me lindjen e Imam
Aliut, dua t'i uroj mbarë pop-
ullit shqiptar dhe në veçanti
besimtarëve bektashianë
kudo ndodhen: Gëzuar Fes-
tën e Sulltan Novruzit! Shën-
det dhe mbarësi paçi gjith-
monë në familjet tuaja! Zoti e
bekoftë Shqipërinë dhe ko-
mbin shqiptar!", deklaroi
kreu i shtetit.
DEKLARADEKLARADEKLARADEKLARADEKLARATTTTTAAAAA

Bashkia e Tiranës zgjo-
dhi dje që festën e Sulltan
Novruzit të komunitetit
bektashi ta kalojë pranë të
moshuarve, njerëzve në
nevojë dhe atyre me aftësi të
kufizuara. Ashtu siç është
tashmë traditë, edhe në këtë
festë të rëndësishme për ko-
munitetin bektashi, Bash-
kia e Tiranës shtroi një
drekë festive për të gjithë
personat që frekuentojnë
mensat sociale të kryeqy-
tetit. Festës iu bashkua edhe
kreu i Bashkisë së Tiranës,
Erion Veliaj, i cili i shoqëru-
ar nga Valbona Selimllari,
shërbeu drekën në mensën
e re sociale "Gonxhe Bojax-
hi", e hapur në Njësinë 4. Ai
uroi gjithë besimtarët
bektashinj për festën dhe
theksoi se ditë të tilla janë
një mundësi e mirë për të
qenë pranë atyre që kanë

Festa, Veliaj: Në mandatin e ri do hapim më shumë qendra dhe mensa sociale

Sulltan Novruzi, Meta: Reflektim
për rigjallërimin e vlerave tona

"Për idealet që sakrifikoi Imam Aliu"

Valentina Madani

nevojë. "Jo vetëm për ata që
janë bektashinj, por edhe
gjithë të tjerët që festojnë
ditën zyrtare të pranverës, e
paçi gjithë jetën të lumtur.
Pranverë e mbarësi. Shëndet
e gëzuar", tha Veliaj. Ai për-
mendi se Bashkia e Tiranës
i ka dhënë një rëndësi të
veçantë personave në
nevojë, ndërsa theksoi se
mensat sociale që janë
hapur në Tiranë janë kthy-

er në një histori suksesi, sa
i përket kujdesit që tregojnë
për të pamundurit. "Jam
shpresëplotë, që ashtu si
mandatin e parë kishim zero
qendra sociale e mensa, dhe
tani kemi 7, mund të bëjmë 7
të tjera, e 7 të tjera, sepse
vërtet Tirana ka shumë pro-
gres, por ka dhe shumë
nevoja. Në qoftë se secili nga
ne shërben, ndihmon, kon-
tribuon, qyteti ynë bëhet më

APELI
"Kjo është dita e
ringjalljes  që na
fton të reflektojmë
më shumë për të
ringjalluar vlerat më
të mira kombëtare
në emër të atyre
idealeve për të cilat
sakrifikoi Imam Aliu
për të idealizuar
jetën e për të
zhvilluar
demokracinë,
pranverë për të
gjithë", deklaroi
z.Meta. PËRGJIMET, URDHRI I ALIZOTIT PËR

SHEFIN E POLICISË SË FIERIT

Komunikimi në 00:30 të natës mes drejtorit të
policisë Fier dhe Alizotit pasi ka dhënë
dëshminë e sajuar!

BISEDA E TRANSKRIPTUAR
Numri është i telefonit të drejtorit të policisë së
Fierit, Bert Nushi
Ora 12:28 e natës
Drejtori: Fredi,
Fredi: Ai është b.q prokuror, të më thotë ai mua…
Drejtori: Ku je, se nuk..
Fredi: Dëgjo mua, atë që kam nisur…eee
Drejtori: Ku je në Fier apo jo,
Fredi: Të kam q.. robt, atë që kam nisur nuk e kthej
mbrapa, a ti thosha të kam q…motrën mu në p…
Drejtori: Fredi, po më dëgjo, Frediii
Fredi: Unë nuk di si më lini në rrugë mua, vari k
muhabete, i ka marrë në dorë Gramozi këto punë
Drejtori: Se jam në vendngjarje tani, ça do, më thuaj
Fredi: Do më dërgosh njeri që të flas
Drejtori: Jam në Fier kam një ngjarje, jam në Ballsh
Fredi: E mban mend ku me ke lënë herën e parë,
më dërgo njeri për cerek ore,
Drejtori: Ka mundësi të mos më kapë telefoni se
jam në vendngjarje
Fredi: E dëgjon, aty ku më le, e mban mend
Drejtori: Po do të nis unë njeri me lekë
Fredi: Po e kape, e do troç, e kap, jam në mes të
rrugës.

PETRIT VASILI
Nënkryetari i LSI-së Petrit Vasili akuzoi dje se
policia është e nënshtruar nga krimi, dhe se
kryeministri Rama është i "sëmurë nga sëmundja e
varësisë nga kriminelet dhe nga kapja prej tyre".



Akuza, Salianji publikon përgjimet e dosjes

'Babalja', PD: Shefi i policisë së Fierit foli
me Alizotin, i premtoi dhënien e lekëve

PD-ja publikoi dje një
përgjim në të cilin sipas

saj është ish-drejtori i Poli-
cisë së Fierit Albert Nushi
dhe Fredi Alizoti, i cili sipas
prokurorisë është personi
që ka bërë zërin e Agron
Xhafajt në dosjen "Babale".
Ky material, sipas ish-depu-
tetit Ervin Salianji ndodhet
në dosjen e prokurorisë, e
cila hetoi këtë çështje. Erv-
in Salianji i akuzuar për
"kallëzim të rremë" dhe i
marrë i pandehur për
dosjen "Xhafaj-Babale" pub-
likoi bisedën mes drejtorit
të Policisë së Fierit dhe atij
që ai e quan "dëshmitar të
fabrikuar të qeverisë", Fre-
di Alizoti. Sipas Salianjit, në
audiopërgjim, kuptohet
fare mirë lidhja mes tyre
dhe se si drejtori flet troç se
po i dërgon njerëz me para
me vete, sipas urdhrit që i

jep në telefon Fredi Alizoti.
"Në pafundësinë e komuniki-
meve mes zyrtarëve të poli-
cisë dhe dëshmitarit të sa-
juar për Xhafajgate! Komu-
nikimi në 00:30 të natës mes
drejtorit të policisë Fier dhe
Alizotit pasi ka dhënë dësh-
minë e sajuar! Përgjimi ësh-
të zyrtar i prokurorisë, ko-
munikim +18", shprehet
z.Salianji. Pak ditë më parë
prokuroria mbylli hetimet

për dosjen "Babale" duke
dërguar në gjyq për kallë-
zim të rremë ish-deputetin
Salinaji, gazetarin Jetmir
Olldashi, Albert Veliun i
njohur ndryshe si Babal-
ja, dhe Fredi Alizotin.
Këta persona, sipas pro-
kurorisë, në bashkëpunim
me njëri-tjetrin kanë kri-
juar prova të rreme në
mënyrë që të implikonin
Agron Xhafajn në trafi-
kun e një sasie kanabisi
nga Vlora drejt Italisë.
Fredi Alizoti pranoi para
prokurorëve se ishte zëri i
tij ai në audiopërgjimin e
bërë publik nga PD në maj
2018. Por në një video tjetër
të bërë publike nga Salian-
ji, Fredi Alizoti pranonte se
ishte shantazhuar dhe
joshur me para nga drej-
tori i Policisë së Shtetit
Ardi Veliu.

i mirë",-u shpreh Veliaj. Gjith-
ashtu, kryetari i Bashkisë
theksoi se edhe mensa sociale
"Gonxhe Bojaxhi" është kthy-
er një nga qendrat ku
çdokush mund të gjejë
mbështetje dhe një vakt të
ngrohtë. "Më bëhet zemra mal
sa herë vij te kjo qendër so-
ciale, sepse takoj shumë prej
jush, dhe më vjen mirë që
vazhdon shërbimi e puna në
komunitet",-tha z.Veliaj.

Presidenti Ilir Meta,
dje në Kryegjyshatën
Botërore të Bektashizmit

Presidenti Ilir Meta, dhe
Kryegjyshi Botëror Haxhi
Dede Edmond Brahimaj

Njoftim për shitje me ankand
Sh “Power & Justice” (P&J) sh.p.k ka shpallur ankandin e trete të pasurisë të palës debitore
Sh “”ARNI “ sh.p.k dhe hipotekuesve P Goxhaj dhe M  Goxhaj , Pasuria qe del ne ankand te
trete  përbëhet nga :
· “ Apartament “, me Nr pasurie  69/11/ND +1-14 ndodhur ne Rr “Dodona”,  Hyrja nr.1,
Kati i 3 Ap 14, Orikum e rregjistruar ne ZVRPP- Vlore , Z K Nr.2832, volumi 16, faqe 120,
Ankandi i pasurisë fillon me çmimin fillestar në masën 1.209.600 lekë
Ankandi do të zhvillohet në datë 10.04.2019 në orën 15:00 në selisë  Bul “Gjergj Fishta”
Kulla 1, Kati 2, Zyra nr.5 . Kontakt 067 2082543 e-mail ilir_dervishaj@yahoo.com faqen
WEB www.powerjustice-al.com.
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Më shumë se 350 të
burgosur që vua
jnë dënime të ndry-

shme në burgjet e Shqipërisë
do të kenë mundësi që shumë
shpejt të lënë qelitë dhe të
rikthehen pranë familjeve
të tyre. Ministria e Drejtë-
sisë ka bërë gati draftin për-
fundimtar të amnistisë dhe
shumë shpejt pritet ta dër-
gojë për miratim në Kuven-
din e Shqipërisë. Lajmin e ka
dhënë dje vetë ministrja e
Drejtësisë, Etilda Gjonaj, e
cila duke folur gjatë inspek-
timit të spitalit të burgjeve
në Tiranë, bëri të ditur se për
të lehtësuar mbipopullimin
e burgjeve do të dërgohet në
Kuvend projektligji për am-
nistinë. Sipas saj, tashmë që
në Kuvend ka ardhur një
opozitë e re dhe për shkak
se miratimi i një projektligji
të tillë kërkon shumicë të
cilësuar votash, janë kri-
juar kushtet për ta miratu-
ar këtë nismë. "Drafti për
amnistinë është gati dhe do
të ridërgohet në Kuvend. Për
shkak të mungesës së
opozitës dhe mungesës së
vullnetit të tyre për të mirat-
uar një amnisti, që mirato-
het me shumicë të cilësuar
ka ngelur e pamiratuar. Por
tani që opozita, pjesa tjetër
ka ardhur, do ta rishikojmë
idenë sesi mund ta kalojmë
sërish në parlament për mi-
ratim. Nga amnistia përfi-
tojnë rreth 350 të dënuar", -
u shpreh Gjonaj. Sipas pro-
jektligjit, do të përfitojnë
nga amnistia të gjithë ata
persona që nuk kanë kryer
vepra të rënda penale, ata në
moshë të madhe, ose ata që
në momentin e kryerjes së
veprës kanë qenë më të veg-
jël se 18 vjeç.
PËRFITUESITPËRFITUESITPËRFITUESITPËRFITUESITPËRFITUESIT

Projektligji i Ministrisë
së Drejtësisë dhe i konsultu-
ar edhe me prokurorinë
parashikon që të amnistojë
të gjithë personat e dënuar
me vendim gjyqësor të
formës së prerë, me burgim
deri në 3 vjet ose çdo lloj dën-
imi tjetër më të butë, duke
përfshirë gjobën, pezullimin
e dënimit me burgim, ose çdo
lloj dënimi tjetër alternativ.

TË BURGOSURIT QË PËRFITOJNË

1. Amnistohen personat e dënuar me vendim gjyqësor
të formës së prerë, me burgim deri në 3 vjet ose çdo
lloj dënimi tjetër më të butë, duke përfshirë gjobën,
pezullimin e dënimit me burgim ose çdo lloj dënimi
tjetër alternativ, për dënime të dhëna deri në datën kur
hyn në fuqi ligji.
2. Amnistohen personat e dënuar me burgim, të cilëve
deri në datën e hyrjes në fuqi të ligjit u kanë mbetur pa
vuajtur nga ky dënim deri në 2 vjet.
3. Amnistohen personat e dënuara femra, që në datën
e hyrjes në fuqi të ligjit janë baras ose mbi moshën 55
vjeçe.
4. Amnistohen personat e dënuar meshkuj, që në datën
e hyrjes në fuqi të ligjit janë baras ose mbi moshën 60
vjeç.
5. Amnistohen personat e dënuar me burgim, të cilët në
kohën e kryerjes së veprës penale kanë qenë baras
ose nën moshën 18 vjeç, me përjashtim të atyre që
janë dënuar për vepra penale të konsideruara të rënda.

VEPRAT QË PËRJASHTOHEN NGA AMNISTIA

Nuk përfitojnë nga kjo amnisti personat e dënuar për:
a) Krime kundër njerëzimit, të parashikuar në nenet 73,
74, 74/a e 75 të Kodit Penal.
b) Krimet kundër jetës me dashje të parashikuara në
nenet 76,77, 78, 78/a, 79. 79/a, 79/c, 81, 82, 83/a, 83/b
e 84/a të Kodit Penal, si dhe në nenin 77 të Kodit Penal
Ushtarak.
c) Për vepra penale të kryera me dashje kundër
shëndetit të parashikuar në nenet 86, 97,88, 89/a, e 99
të Kodit Penal.
ç) Krime seksuale të parashikuara në nenet 100, 101,
102/a, 103, 104, 105, 106, 107/a, 108 dhe 108/a të
Kodit Penal.
d) Vepra penale kundër lirisë së personit të
parashikuara në nenin 114 dhe në paragrafin e dytë
dhe të tretë të nenet 109/b dhe 109/c; në paragrafin e
dytë të nenit 110/a, 110/b, 110/c dhe 111 të Kodit Penal.
dh) Vepra penale kundër moralit dhe dinjitetit, të
parashikuar në nenin 114 dhe në paragrafin e dytë dhe
të tretë të nenit 117 të Kodit Penal.
e) Vepra penale kundër fëmijëve, martesës dhe
familjes, të parashikuar në paragrafin e dytë të nenit
124, paragrafin e dytë e të tretë të nenit 124/b; në nenet
128/a, 128/b e 130/a të Kodit Penal.
ë) Vepra penale që prekin zgjedhjet e lira dhe sistemin
demokratik të zgjedhjeve të parashikuara nga nenet
325 deri në 331.

Ministrja Gjonaj ka konfirmuar dje se drafti do të miratohet me votat e opozitës së re

Amnistia për 350 të burgosur, në
Kuvend, ja kategoritë që përfitojnë
Amnistohen gratë mbi 55 vjeçe dhe burrat mbi 60 vjeç

Por, që këta persona të përfi-
tojnë nga kjo dispozitë, du-
het që dënimet e formës së
prerë të jenë dhëna brenda
një afati të caktuar. Në draf-
tin fillestar ishte përcaktu-
ar 30 nëntori 2018 si momen-
ti i propozimit të këtij pro-
jektligji, por tashmë për sh-
kak të shtyrjes së miratimit
të këtij drafti, ky afat do të
ndryshojë. Burime nga Min-
istria e Drejtësisë bëjnë me
dije se afati i fundit brenda
të cilit duhet të jenë dhënë
vendimet e formës së prerë

do të përcaktohet në varësi
të kohës kur ky projektligj
do të miratohet në qeveri.
Ndërkohë që sipas këtij draf-
ti amnistohen të gjithë per-
sonat e dënuar me burgim,
të cilëve deri në datën e
hyrjes së fuqi të ligjit u kanë
mbetur pa vuajtur një peri-
udhë deri në dy vite burgim.
Po ashtu, do të amnistohen
personat e dënuara femra,
që në datën e hyrjes në fuqi
të këtij ligji janë baras ose
mbi moshën 55 vjeçe, si dhe
personat e dënuar meshkuj,

që në datën e hyrjes në fuqi
të këtij ligji janë baras ose
mbi moshën 60 vjeç.
PËRJASHTIMIPËRJASHTIMIPËRJASHTIMIPËRJASHTIMIPËRJASHTIMI

Por, pavarësisht faktit
nëse i plotëson ose jo kriter-
et e mësipërme, projektligji
bën edhe një sërë ndalesash,
duke përjashtuar një kate-
gori të madhe veprash, të
cilat nuk mund të amnisto-
hen. Kështu, projektligji
parashikon se nuk mund të
përfitojnë nga amnistia të
dënuarit për krime kundër
njerëzimit, krime seksuale,
vepra penale kundër mo-
ralit dhe dinjitetit, vrasje
me paramendim apo me
dashje, si dhe ata që kanë
kryer vepra penale kundër
fëmijëve, martesës ose
familjes si dhe për korrup-
sion të zyrtarëve. Po ashtu,
nuk do të kenë mundësi të
përfitojnë as personat e
dënuar me vendim të
formës së prerë për krime
që prekin zgjedhjet e lira
dhe sistemin demokrat të
zgjedhjeve. Amnistia për të
burgosurit rikthehet pas më
shumë se 2 vitesh. Për herë të
fundit të dënuarit kanë për-
fituar lirinë në vitin 2016, kur
lanë qelitë mbi 700 të burgo-
sur. Ndërsa në 2017-ën dhe
2018-ën amnistia nuk u ap-
likua. Të drejtën për të amnis-
tuar të dënuarit e ka edhe
presidenti. Nga ana e tij, kreu
i shtetit, Ilir Meta ka parala-
jmëruar se nuk do amnistojë
asnjë të dënuar për vepra pe-
nale si dhunë në familje apo
dhe krime seksuale.

NDALESAT
Projektligji parashikon
se nuk mund të
përfitojnë nga
amnistia të dënuarit
për krime kundër
njerëzimit, krime
seksuale, vepra
penale kundër moralit
dhe dinjitetit, vrasje
me paramendim apo
me dashje, si dhe ata
që kanë kryer vepra
penale kundër
fëmijëve, martesës
ose familjes, si dhe
për korrupsion tëGjonaj: Jo më lekë për trajtimin e

të burgosurve në spitale private
Asnjë kosto shtesë nga buxhetit i shtetit për të bur

gosurit që kanë nevojë për trajtim mjekësor të spe-
cializuar në spitalet private. Kjo, pasi qendra spitalore e
burgjeve pas rikonstruksionit total ofron të gjitha kush-
tet për trajtimin e të burgosurve brenda saj. Ministrja e
Drejtësisë inspektoi kushtet e reja nga investimi 29 mil-
ionë lekë dhe bëri me dije se së shpejti do t'i japë zgjidhje
edhe gangrenës në vite të të dënuarve me mjekim të
detyruar, që vuajnë dënimin në kushte skandaloze në
burgun e Zaharisë në Krujë. "Shërbimi kryesor në IVSHB
është ai i kujdesit shëndetësor dhe psikologjik, ku zh-
villohen biseda në grup,
seanca terapeutike për
personat me probleme
shëndetësore dhe do të
jetë një frymëmarrje për
të gjithë sistemin peni-
tenciar. Gjatë rikonstruk-
sionit janë kryer ndërhyr-
je jashtë dhe brenda qen-
drës spitalore, në çdo kat,
në çdo pavijon (kirurgjia,
patologjia, infektivi,
psikiatria) dhe në çdo
dhomë.  Tashmë, falë këtij
investimi, 100 të dënuar/
pacientë do të trajtohen
në kushte optimale, me
standarde të larta", - tha Gjonaj. Ajo bëri të ditur se
synimi është ulja e mbipopullimit në burgje dhe për këtë
ajo theksoi se qeveria ka ndërmarrë disa investime. "Së
shpejti përfundon edhe rikonstruksioni i godinave 4 dhe
5 në IEPV Lezhë, të cilat do të shërbejnë si një spital i
përkohshëm për personat me vendim gjykate 'mjekim i
detyruar'. Me përfundimin e rikonstruksionit të kësaj
strukture, në bashkëpunim edhe me Ministrinë e Shën-
detësisë, do të krijohen kushtet e përshtatshme për tra-
jtimin e personave që aktualisht ndodhen në IEVP
Krujë. Gjithashtu, kemi bërë ndërhyrje për përmirë-
simin e infrastrukturës dhe kushteve të jetesës edhe
në IEVP Peqin dhe Burrel, investime të cilat do të vi-
jojnë edhe në elementë të tjerë të sigurimit dhe përmirë-
simit të shëndetit", - tha Gjonaj.

SHPALLJE ANKANDI
Zyra Permbarimore "E.G Bailiff Service" me Përmbarues Gjyqësor Enuar Merko me adresë Rr.
"Ibrahim Rruova", Pallati 64, Hyrja 8, Ap. 1, Tiranë, njofton se më datë 03.04.2019 ora 8ºº - 16ºº në
ambientet e saj, do të zhvillohet : Ankandi i I për shitjen e pasurisë së paluajtshme, Ndërtesë me
sipërfaqe totale 186 m², rregjistruar në Z.V.R.P.P Shkodër me Nr.pasurie 2/613+1-6, Volumi 37,
Faqe 232, Zona Kadastrale Nr. 8591 në pronësi të Z.Alfred Lec Mazi me vlerë fillestare në ankand
100.000  (njëqind mijë)  EURO.
Të interesuarit të kontaktojnë në nr. e telefonit 0672027580, +355 4 22 31 888. email
enuar.merko@gmail.com;

Shitje me Ankand te dyte  nga Studio Permbarimore L.D.C

-"Truall + ndertese" me nr. pasurie 286/5/1,  vol.3, faqe 36, Zona Kadastrale.
3866, me siperfaqe totale 300  m2, regjistruar ne Z.V.R.P.P. Tirane. Çmimi
fillestar per shitje eshte 1.800.000 Leke.
Data e shpalljes       27.02.2019
Data e zhvillimit     28.03.2019 deri ne oren 16.00

Ankandi zhvillohet ne ambjentet e Studios Permbarimore L.D.C me adrese
Rruga "Myslym Shyri" Vila 8/1, kati 1 Tirane.

NJOFTIM SHITJE ME ANKAND

Përmbarimi Gjyqësor Privat “Jon 2014”, me permbaruese Jonida Ujkashi
do të zhvillojë Ankandin e dyte për pasurine :
1- Truall”, me sipërfaqe  250 m2 dhe sipërfaqe ndërtese 85m2 ,e ndodhur në
Bitincke, Devoll, në Zonën Kadastrale  1202, Numri i Pasurisë: 1831/50,     Vol.
20, Faqe. 70. ne pronesi te Vasil Ferit Muceku .Çmimi me të cilin fillon shitja e
kësaj pasurie është në vlerën e 5,600  (pesmije e gjashteqind ) EURO ose
700,000  ( shtateqind mije ) LEKE.
Ankandi i dyte per pasurine e mesiperme zhvillohet me datë 17.04.2019  ,
ora 16:00 në ambientet e Zyrës se permbaruese gjyqesore private Jonida
Ujkashi me adresë: Rr.”Myslym Shyri, vila nr.8/1,kt.4,Tiranë, nr.kontakti
0699381883 .
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Ngjarja në qendër të qytetit, autorët e krimit i vënë flakën "Benzit" të vjedhur pranë Bradasheshit

Ekzekutohet me plumb në kokë
avokati i Shullazit e Çapjave

50-vjeçari Ravik Gurra u qëllua në lokal me pistoletë me silenciator

ELBASANELBASANELBASANELBASANELBASAN

Tronditet Elbasani. Një
50-vjeçar është ekze-
kutuar me plumb pas

koke në qendër të këtij qyte-
ti. Bëhet fjalë për avokatin e
njohur Ravik Gurra, i cili ka
mbrojtur çështje të bujshme
si ajo e Shullazit dhe Çap-
jave. Ngjarja e rëndë ka
ndodhur në një lokal të njo-
hur në këtë qytet, ndërsa dy-
shohet se autori ka qenë i
maskuar. Burime policore
bënë me dije se avokati ka
qenë duke pirë kafe në am-
bientet e lokalit kur është
qëlluar për vdekje me armë
zjarri. Mësohet se Gurra ish-
te i shoqëruar me dy perso-
na të tjerë në tavolinë, njëri
prej të cilëve, gjithashtu,
avokat. Menjëherë pas sin-
jalizimit për vrasjen, forca
të shumta policore kanë
mbërritur në vendngjarje
dhe kanë nisur hetimet për
identifikimin dhe vënien në
pranga të autorit/ve të
krimit. "Rreth orës 19:35, në
një lokal në Elbasan, nga
persona ende të paidenti-
fikuar është vrarë me armë
zjarri shtetasi R.G., 50 vjeç,
banues në Elbasan. Shër-
bimet e Policisë kanë ngri-
tur pika kontrolli në të
gjitha rrugët në hyrje e dal-
je si dhe po krehin zonën ku
dyshohet se janë larguar au-
torët. Grupi hetimor ndod-
het në vendngjarje dhe po
grumbullon e fikson çdo
provë që do shërbejë për
zbardhjen e ngjarjes. Një
grup ekspertësh nga Depar-
tamenti i Policisë Krimina-
le në Policinë e Shtetit është
nisur menjëherë në ndihmë
të grupit hetimor për të bërë
të mundur zbardhjen e shpe-
jtë të ngjarjes", thuhet në
njoftimin zyrtar të policisë.
Gjithashtu, në Elbasan
kanë zbarkuar dhe RENEA,
e cila ka nisur kontrollet me
qëllim kapjen e autorëve.

Ndërkaq, burime nga
vendi i ngjarjes pohuan se
autori i krimit i është afru-
ar avokatit Ravik Gurra dhe
pa i folur e ka qëlluar atë në
kokë me pistoletë me silen-
ciator. Më pas vrasësi është
larguar  nga vendi i ngjarjes
me një automjet që e priste.
Vetëm pak minuta pas krim-
it që tronditi banorët e qy-
tetit të  Elbasanit, u rapor-
tua për një makinë që po
digjej në fshatin Karakul-
lak, pranë Bradasheshit.
Mësohet se automjeti i dje-
gur është tip Benz me targa
AA 934 HU dhe rezulton të
jetë vjedhur në Fushë-Krujë.
Ndërsa, dyshohet që autorët
menjëherë pas krimit janë
larguar me këtë makinë, të
cilës i kanë vënë zjarrin për
të humbur gjurmët. Nuk di-
hen shkaqet e vrasjes së
avokatit, por nuk përjashto-
het pista për shkak të
detyrës. Burimet e më-
sipërme pohuan për "Gaze-
ta Shqiptare" se po hetohet
në disa pista në lidhje me
ekzekutimin e avokatit Gur-
ra. Mësohet se pistat krye-
sore ku është përqendruar
hetimi është raporti i vik-
timës me fisin Çapja në El-
basan si dhe me atë të Emil-

iano Shullazit, pasi këtë të
fundit e kishte përfaqësuar
në gjyq. 50-vjeçari Gurra nji-
hej për miqësinë me fisin
Çapja, si dhe i përfaqësonte
në procese gjyqësore, e po

kështu edhe Emiliano Shul-
lazin. Nga ana tjetër, dësh-
mitarë ngas vendi i ngjarjes
u shprehën se çdo gjë ka
ndodhur shumë shpejt dhe
se nuk kanë kuptuar asgjë.

Ata kanë thënë se janë përf-
shirë nga paniku vetëm kur
kanë parë trupin e shtrirë të
avokatit të njohur.

Ravik Gurra ishte sh-
tetas anglez, ndërsa bënte

Avokati i vrarë,
Ravik Gurra

KAKAKAKAKAVVVVVAJË AJË AJË AJË AJË - Një 59-vjeçar
nga Kavaja ka humbur
jetën sot në spital, shtatë
ditë pasi u qëllua me çifte.
Bëhet fjalë për shtetasin
Esat Kotorri, i cili ishte
pronar i një furre buke në
qytetin e tij. Kjo ngjarje
ndodhi rreth orës 05:00, në
lagjen "Zguraj", ku i dëm-
tuari Esat Katorri sapo
kishte hapur dyqanin. I
dyshuari për ngjarjen
është  një 26-vjeçar, i cili u
vu në pranga nga policia
e Kavajës pak kohë pasi
plagosi me çifte Kotorrin.
Nga të dhënat e siguru-
ara nga policia dhe grupi
hetimor në Kavajë, dysho-
het se shkak i krimit ësh-
të bërë një konflikt i her-
shëm mes pronarit të fur-
rës së bukës dhe familjes
së autorit. Sipas bluve i
dyshuari është Seferjan

Troka. Në momentin kur
ndodhi ngjarja, i plagosuri
ndodhej në ambientet e
brendshme të furrës bashkë
me të shoqen dhe po për-

Vrasja e Ravik Gurrës, Dhoma
e Avokatisë: Jemi të tronditur,

organet ligjzbatuese të kapin autorët
TIRANË - Pas ngjarjes së rëndë të ndodhur në qendër

të qytetit të Elbasanit  ku mbeti i vrarë avokati Ravik
Gurra ka reaguar Dhoma e Avokatisë. Kreu i Dhomës
së Avokatisë Maksim Haxhia shprehet i tronditur,
ndërsa i kërkon policisë të
vendosë para drejtësisë au-
torët e krimit. "Dhoma e
Avokatisë të Shqipërisë,
nëpërmjet mediave u vu në
dijeni të vrasjes me armë
zjarri të avokat Ravik Gur-
ra, anëtar i Dhomës të
Avokatisë Tiranë. Jemi të
tronditur thellë nga kjo ng-
jarje,  me shqetësim dhe ind-
injatë të thellë ju kërkon or-
ganeve ligjzbatuese duke i
dhënë përparësi gjetjes dhe
vënies para përgjegjësisë të
autorëve të kësaj vepre  e cila
vjen e bëhet çdo ditë më
prezente në kërcënim të jetës dhe shëndetit ndaj
avokatëve, veprime që kanë marrë përshkallim në rritje
ndaj profesionit sa të nderuar aq edhe fisnik të avoka-
tit. Për Dhomën e Avokatëve të Shqipërisë, Prof. Dr.
Maksim HAXHIA",- thuhet në reagim.

një jetë mes Shqipërisë ku
kishte familjen dhe Brit-
anisë. Mësohet se ai sot do
të nisej për në Londër. Në
Elbasan ai jetonte vetëm me
nënën, pasi me gruan ishte

divorcuar. Ndërkohë që dy
prokurorët që kanë marrë në
dorë zbardhjen e dosjes janë
Enkeleda Millonai dhe Pe-
tref Asllani.

Lokali ku ndodhi vrasja

Java e "zezë", 4 të
vrarë në 7 ditë

në Tiranë, Shkodër
dhe Elbasan

Brenda 7 ditëve janë
vrarë katër persona

në rrethe të ndryshme të
vendit tonë.

Mbrëmjen e 16 marsit
u vra teksa ishte duke
shëtitur pranë Liqenit
Artificial në Tiranë, 62-
vjeçari Haxhi Baçinozi,
ish i përndjekur politik.

Mbrëmjen e 18 marsit
u ekzekutua ish-menax-
heri i VIP-ve, Jurgen Kur-
ti po në kryeqytet, te sta-
diumi "Selman Stërmasi",
në hyrje të pallatit ku ba-
nonte. Pasditen e së
mërkurës, më 20 mars u
vra në fshatin Grudë të
Shkodrës biznesmeni nga
Thethi, Ferdinand Polia,
i njohur si "Nardi i Bujti-
nave". Mbrëmjen e 22 mar-
sit, u ekzekutua në
qendër të qytetit të El-
basanit avokati i njohur
Ravik Gurra

gatisnin produktet për ditën
e premte. Ndërsa autori i
dyshuar i ngjarjes, me sa
duket, ka qenë duke e pritur
të dëmtuarin derisa të futej
brenda dyqanit dhe më pas
është futur në kuzhinë duke
qëlluar me armë gjahu në
drejtim të tij. Ka qenë bash-
këshortja e Katorrit, që ka
lajmëruar menjëherë po-
licinë, por edhe ka bërë të
mundur identifikimin e au-
torit, duke qenë se ka parë
të gjithë skenën. Fatmirë-
sisht, ajo nuk ka pësuar as-
gjë nga sulmi me armë.
Ndërsa i plagosuri është
transportuar menjëherë në
spital, ku mësohet se dhe
ndërroi jetë pas një jave.

Kavajë, e plagosi me çifte pas konfliktit për
pronën, vdes në spital pronari i furrës së bukës

NGJARJA
Sipas bluve i dyshuari
është Seferjan Troka.
Në momentin kur
ndodhi ngjarja, i
plagosuri ndodhej në
ambientet e brendshme
të furrës bashkë me të
shoqen dhe po
përgatisnin produktet
për ditën e premte.

Esat Kotorri
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Në kërkim për pastrim parash, arrestohet
në Rinas indiani 59-vjeçar, Hitesh Patel

TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË -  Një 59-vjeçar indi-
an i shpallur në kërkim
ndërkombëtar për pastrim
parash është ndaluar dje në
Rinas nga Interopl Tirana.
Bëhet fjalë për Hitesh Patel,
lindur në Indi dhe banues në
Nigeri, i cili u kap pasi tentoi
të largohej nga Shqipëria. 59-
vjeçari akuzohet për masht-

rim të kredive bankare, të
cilat i përfitoi përmes ko-
mpanisë "Sterling Biotech" me
bazë në Indi. Sipas TV "Klan",
Patel ka qenë një nga drejtues-
it më të lartë të kësaj ko-
mpanie dhe sipas mediave in-
diane, njihet si personi që kri-
joi një skemë të madhe të
mashtrimit financiar, duke

përfituar rreth 1 miliard dol-
larë në mënyrë të jash-
tëligjshme. Interpol India
lëshoi mandatin e arrestit për
të në 11 mars. Sipas "Times of
India", agjencitë ligjzbatuese
të Indisë kanë nisur men-
jëherë kontaktet me Interpo-
lin dhe autoritetet shqiptare
për të nisur sa më parë proce-

durat e ekstradimit. 59-vjeçari
është kunati i vëllezërve indi-
anë Nitin dhe Chetan Sande-
sara, të cilët zotërojnë grupin
"Sterling Biotech Group".
Mësohet se autoritet indiane
kanë dyshime se vëllezërit
Sandesara ishin arratisur në
Nigeri, por prej shkurtit të
vitit të kaluar, ata janë bërë
shtetas shqiptarë dhe janë
duke investuar në ndërtimin
e pallateve në kryeqytet, por
edhe në bregdetin shqiptar.
Për këta persona mësohet se
nuk ka një urdhër ndërko-
mbëtar arresti.

Dyshohet që atentati ndaj biznesmenit të ketë lidhje me të kaluarën e tij

U vra me breshëri plumbash, zbulohet e
shkuara e errët e "Nardit të Bujtinave"
32-vjeçari, me precedentë penalë në Itali për

trafik kokaine, vjedhje e shfrytëzim prostitucioni

SHKSHKSHKSHKSHKODËRODËRODËRODËRODËR

Tri ditë pas atentatit të
ndodhur në fshatin
Grudë të njësisë ad-

ministrative Gruemirë, ku u
ekzekutua me breshëri au-
tomatiku biznesmeni Ferdi-
nand Polia, janë zbardhur
detaje të reja në lidhje me
ngjarjen. Dyshohet se vras-
ja e 32-vjeçarit nga Thethi
(njihej ndryshe dhe si "Nar-
di i Bujtinave") ka lidhje me
të kaluarën e tij. Mësohet se
Ferdinand Polia kishte
vetëm 4 vite që ishte kthyer
nga Italia, ku kishte emi-
gruar kohë më parë. Pas
kthimit në vendlindje, ai iu
përkushtua turizmit malor,
aty ku kishte edhe një
bujtinë, por pas kishte një të
shkuar problematike. Ai re-
zulton se ka disa precedentë
penalë në vendin fqinj, pasi
është akuzuar për trafik
droge, shfrytëzim prostitu-
cioni si dhe për grabitje me
dhunë të ndodhura në Tre-
vizo dhe Venecia. Gjatë ko-
hës që ka qenë emigrant në
Itali, referuar asaj që shkru-
ajnë mediat italiane, ai ësh-
të akuzuar për pjesëmarrje
në një grup që trafikonte
kokainë, por edhe vjedhje.
ARRESTIMIARRESTIMIARRESTIMIARRESTIMIARRESTIMI
NË ITNË ITNË ITNË ITNË ITALIALIALIALIALI

Ai është arrestuar në vitin
2010-të, në kuadër të opera-
cionit "Treviso cleaning", si
pjesë e një grupi shpërndarë-
sish kokaine në lokalet e Tre-
vizos, por edhe Venecias. Një
vit më pas, në 2011-ën, Polia
24-vjeçar u dënua me 4 vite
burg. Mediat raportojnë se në
atë kohë, banda pjesë e së
cilës ishte kishte arritur të
fitonte nga shitja e kokainës
deri në 800 mijë euro. Në ras-
tet kur klientet femra nuk
kishin para, në këmbim pra-
nohej dhe kryerja e mar-
rëdhënies seksuale. Në një
rast grupi kishte arritur të
fuste në kurth një vajzë 17
vjeçe në Trevizo, madje i kish-
in kërkuar asaj që t'u prezan-
tonte shoqe të virgjëra. Në
total, si pjesë e grupit u arres-
tuan 12 persona, ku gjysma e
tyre ishin shqiptarë. Por,
ndërkohë që ndodhej në burg,
hetuesit italianë zbuluan
edhe disa ngjarje të tjera, ku
Polia ishte përfshirë. Përveç
trafikut të drogës, ai kryente
edhe vjedhje.
PROCEDIMIPROCEDIMIPROCEDIMIPROCEDIMIPROCEDIMI
NË VENDLINDJENË VENDLINDJENË VENDLINDJENË VENDLINDJENË VENDLINDJE

Me t'u kthyer në Theth në
vitin 2015-të, Ferdinand Polia
u kthye në një nga njerëzit
më të dashur për zonën, mad-
je u bë edhe pjesë e adminis-
tratës shtetërore, duke u
emëruar administrator i
Zonave të Mbrojtura në
Parkun Kombëtar të Theth-

Shkalla e Parë kishte pushuar çështjen ndaj biznesmenit

U akuzua për mashtrim nga banorët e "Unazës së Re",
Apeli tërhiqet nga ankimimi për Namik Pelivanin

TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Biznesmeni i
ndërtimit, Namik Pelivani, i
cili akuzohet nga një grup
banorësh të Unazës së Re për
mashtrim, ia ka hedhur paq
drejtësisë. Jo për faktin se ka
mundur të bindë gjykatën
për pafajësinë e tij, por sepse
janë vetë institucionet e
drejtësisë që e kanë favori-
zuar atë. Një muaj më parë,
prokurori i Apelit, Dritan
Peka vendosi të hiqte dorë
nga ankimi për çështjen
ndaj biznesmenit. Arsyet e
këtij veprimi të përfaqësues-
it të akuzës janë të paqarta.
Megjithatë, lëvizja e proku-
rorisë detyroi trupën gjy-
kuese që shqyrtonte çësh-
tjen, të vendoste mospran-
imin e ankimit ndaj të pan-
dehurit në fjalë. Në këtë
mënyrë, për Namik Peliva-
nin mbeti në fuqi vendimi i
Shkallës së Parë, që kishte
firmosur pushimin e çësh-
tjes ndaj tij. Pelivani akuzo-
hej nga prokuroria për
mashtrim, akuzë që u ngrit
mbi supet e tij pas më shumë

SHKURT

Protesta e 16 shkurtit,
lihet në burg
Florenc Hoxha

TIRANËTIRANËTIRANËTIRANËTIRANË - Gjykata e Tiranës
i ka rrëzuar kërkesën për
ndryshimin e masës së sig-
urisë "Arrest me burg" për
ish-kreun e INUV, Florenc
Hoxha, i cili u arrestua si i
dyshuar për akte të dhun-
shme gjatë protestës së 16
shkurtit në Tiranë. Bashkë
me Hoxhën mbetën në burg
dhe shtetasit Ferit Dankshi,
Agim Peposhi, Ilir Hamen-
dani dhe Sajmir Rexhepi. Ar-
restimi i tyre u bë në bazë të
pamjeve filmike të policisë si
dhe ato të vendosura në
Kryeministri, të cilat kanë
fiksuar të gjitha veprimet e
protestuesve. Identifikimi i
tyre u bë në kohë rekord nga
efektivët e policisë së
kryeqytetit, por edhe
agjentët e krimeve, të ardhur
nga rrethet të cilat kanë ver-
ifikuar veprimet e tyre. Gjatë
seancës gjyqësore që u zhvil-
lua dy ditë më parë, avokati
Ivi Kaso deklaroi se do ta
apelojmë vendimin, pasi ësh-
të i padrejtë dhe i pabazuar
në ligj. Ndërsa, gjatë seancës
gjyqësore të 19 shkurtit,
Hoxha deklaroi se do të vazh-
dojë rezistencën e tij deri sa
kjo qeveri të largohet. Mes
tjerash, ish-kreu i Policisë
Bashkiake hodhi akuza të
forta ndaj FNSH-së për
dhunën e ushtruar gjatë
shoqërimit në prani të famil-
jarëve dhe dy fëmijëve.

Grabitet me armë
makina, policia
e gjen të djegur

LEZHËLEZHËLEZHËLEZHËLEZHË - Një makinë tip
"Benz" është grabitur dhe i
është vënë flaka nga dy per-
sona të maskuar dhe të
maskuar dhe të armatosur.
Ngjarja ka ndodhur mbrë-
mjen e së enjtes në hyrje të
rrugës së fshatit Kakarriq,
vetëm pak metra nga super-
strada Lezhë-Shkodër. Mëso-
het se pronari i automjetit
me targa AA377 KH është Ni-
kolin Kola, punonjës i Bordit
të Kullimit. Gjatë marrjes në
pyetje, Kola ka deklaruar se
nuk i ka njohur grabitësit
dhe nuk ka dijeni për motivin
e djegies së makinës. Kola po
shkonte në banesë në momen-
tin e ngjarjes, kur dy maskat,
nën kërcënimin e armëve e
goditën me sende të forta
duke i vjedhur edhe autom-
jetin. Dy km larg vendit të
ngjarjes, agresorët i vunë
flakën makinës.

it. Në vitin 2017 rezulton të
jetë proceduar penalisht në
gjendje të lirë bashkë me
kryeplakun e Thethit, për
shkak se policia konstatoi
një parcelë me kanabis në
këtë zonë. Megjithatë, reput-

acioni që kishte në zonë si një
njeri që punonte për të mirën
e komunitetit vijon të jetë i
fortë edhe sot. Policia e Sh-
kodrës po heton për të kalu-
arën e tij si një nga pistat
për vrasjen, por nuk përjas-

htohen as konflikte të reja
ku biznesmeni 32-vjeçar
mund të jetë përfshirë. Pas-
diten e së mërkurës kur u
ekzekutua, ai sapo kishte
dalë nga një servis në fsha-
tin Grudë të njësisë adminis-

trative Gruemirë, ku kishte
çuar fuoristradën e tij për t'u
lyer. Autori që i kishte zënë
pritë, pasi e qëlloi për vdekje
me 18 plumba, dogji motor-
çikletën pak metra larg ven-
dit të ngjarjes dhe u zhduk.

se një viti hetimesh, të çelura
pas kallëzimit të disa famil-
jeve në zonën e "Unazës së Re".
Nga hetimet u provua se i pan-
dehuri nuk kishte respektu-
ar kontratën e lidhur me pr-
onarët e truallit, të cilëve u
kishte shembur shtëpinë, për

të ndërtuar në tokën e tyre një
pallat shumëkatësh. Në shen-
jë revolte ndaj administra-
torit, pjesëtarët e familjeve të
mashtruara disa herë janë
ngjitur në tarracën e pallatit,
duke kërcënuar se do të flijo-
heshin nëse nuk gjenin drejtë-

si. Ndërsa banorët protesto-
nin në korrik të 2016,
prokuroria shpalli pretencën,
duke kërkuar dënimin e
Namik Pelivanin me 12 vite
burg, e duke argumentuar se
kishte prova e fakte për fajës-
inë e tij. Megjithatë, kërkesa
e prokurorisë u rrëzua nga
gjykata, e cila vendosi push-
imin e çështjes për biznesme-
nin. Vendimi në fjalë u
kundërshtua nga prokuror-
ia, e cila bëri ankim në Apel,
me argumentin se gjykata
nuk kishte vlerësuar drejt
provat e faktet ndaj të pan-
dehurit. Në shkallën e dytë
të gjyqësorit kërkohej prish-
ja e vendimit të gjykatës së
Tiranës dhe dënimi i të pan-
dehurit Pelivani me 12 vite
burgim.                              kl.lakl.lakl.lakl.lakl.la

Biznesmeni i vrarë,
Ferdinand Polia
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"Kujdes, vetëm nëse kaloni këtë testim mund të konkurroni për më tej"

Provimi, lista e plotë me
1230 kandidatët në Infermieri
Urdhri i Infermierit, test mbi aftësitë profesionale

Votliza Duro

KANDIDKANDIDKANDIDKANDIDKANDIDAAAAATËT NË INFERMIERITËT NË INFERMIERITËT NË INFERMIERITËT NË INFERMIERITËT NË INFERMIERI
INFERMIERI  VAP   DATA 01.04.2019 ORA 08.30

NrNrNrNrNr..... EmriEmriEmriEmriEmri MbiemriMbiemriMbiemriMbiemriMbiemri KodiKodiKodiKodiKodi
1 ABIGELA VASKU 0116773
2 ADELA ÇICO 0030878
3 ADELA MOLLAYMERI 007 0777
4 ADELA HALA 0116715
5 ADELA SULKA 0117404
6 ADELA KËRÇIKU 0117385
7 ADELAJDA TOSKA 00411751
8 ADELAJDA PASHA 0051189
9 ADELAJDA TOROMANI 0117346
10 ADELINA BALI 00411951
11 ADELINA KANA 0121128
12 ADELINA KLOSI/OMERI 0116716
13 ADELINA HOXHA 0116735
14 ADELINA MASHA/DUQI 0116813
15 ADELINA BOZHIQI 0117196
16 ADELJADA TASHI 0117376
17 ADI RRUSHI 00411880
18 ADI NDOU 0101112
19 ADMIR SHËNGJERGJI0116898
20 ADRI HALIMI 00411877
21 ADRIAN TOLI 0117422
22 ADRIANA BALLA 0116677
23 ADRIANA MEHMETAJ 0121032
24 ADRIATIK KODRA 007 1016
25 ADRIONA KOLNDREU 0116831
26 AFERDITA PISHA 00412110
27 AFERDITA PISHA 00412004
28 AFERDITA CAHANI 0080404
29 AGETINA NDRECA 0030909
30 AIDA MECI 0010590
31 AIDA HABILAJ 0120908
32 AIDA KARAJ/SULA 0116621
33 AIDA HASANI 0116765
34 AIDA LARAKU 0116802
35 AIDA PARTALLI 0117392
36 AIDA SELMANI 0115899
37 AJLA META 0117492
38 AJSINA HAMOLLI 0116891
39 ALBA AHMETI0116771
40 ALBANA XHIJA 00412137
41 ALBANA DHULI 0060385
42 ALBANA BALIL 0117171
43 ALBERT HIDAJ 0117122
44 ALBI KARAMETA 0116884
45 ALBINA MEREPEZA 0116609
46 ALBINA HOXHA 0116808
47 ALBION HOXHAJ 0121154
48 ALBORA PUTRO 0010777
49 ALDA BERDUFI 00411925
50 ALDA PIROLI 0116629
51 ALDI MAMO 0117384
52 ALDO NIKOLLA 0060379
53 ALDO DERVISHI 0117127
54 ALEKS BAQLI 0100589
55 ALEKSANDER BERDUFI 00412008
56 ALEKSANDRA NAZIF 0060372
57 ALEKSANDRO ÇERVANAKU 0116954
58 ALFRIDA ÇAFAJ 0060370
59 ALGERT SULAJ BESHIRI
0117100
60 ALGIDA TAIPI 0051134
61 ALI GJEPALI 0116746
62 ALI MENKSHI 0117124
63 ALIAN ZABELI 00412070
64 ALIDA SADA/MIKELI 0116921
65 ALION AGALLIU 0116681
66 ALIZEA SEJDINI 00411919
67 ALKETA KULLOLLI 0030921
68 ALKETA ZHARRI 00412035
69 ALKETA PRELA 0117457
70 ALKIDA GJUCI 0030907
71 ALMA KACA 0116611
72 ALMA DASHI 0116736
73 ALMA GJINI 0116806
74 ALMA TUZI 0115003
75 ALMIDA GJYLA 0117313
76 ALTAN PANXHI 00412025
77 ALTEA DAKA 0051112
78 ALVINA SAKO 0051138
79 AMANDA BEGA 0116977
80 AMARILDO MALAJ 0050847
81 AMARILDO BABA 0121163
82 AMBRA BACKA 00412080
83 AMBRA KASAJ 0051099
84 AMBRA DUMBO 0116693
85 AMBRA VOGLI 0117125
86 AMRA HYKA 0116797
87 ANA LACA 0101107
88 ANA BUSHPRENI 0116871
89 ANDA MEHJA 0101039
90 ANDELINA BICA 0116600

INFERMIERI  VINFERMIERI  VINFERMIERI  VINFERMIERI  VINFERMIERI  VAP   DAP   DAP   DAP   DAP   DAAAAATTTTTA 01.04.2019 ORA 11.00A 01.04.2019 ORA 11.00A 01.04.2019 ORA 11.00A 01.04.2019 ORA 11.00A 01.04.2019 ORA 11.00

NrNrNrNrNr..... EmriEmriEmriEmriEmri MbiemriMbiemriMbiemriMbiemriMbiemri KodiKodiKodiKodiKodi
91 ANDI KONDRAXHIU 00412002
92 ANDI HYMERI0117400
93 ANDI HOXHA 0115361
94 ANDI DUKA 0116673
95 ANDIOLA MADHI 0115816
96 ANDORA NIKOLLA 0116665
97 ANDUELA MURASHI 007 0323
98 ANDUELA DOMI 0117447
99 ANESTIS XAKOLLARI 0051191

100 ANILA BARDHOSHI 0116659
101 ANILA ZEFI 0116796
102 ANISA POÇI 00412118
103 ANISA HALILAJ 0030927
104 ANISA GASHI 0117307
105 ANISA ALIMADHI 0116646
106 ANITA BRAUSHI 0010780
107 ANITA METOLLARI 0010784
108 ANITA GJINI 0116684
109 ANITA MERTURI 0030931
110 ANITA KAPAJ 0121048
111 ANJEZA KAÇULI 00411999
112 ANJEZA GAVA 00412043
113 ANJEZA CUFAJ 0116943
114 ANTELA HIMA 0030906
115 ANTONELA JANAQ 007 1020
116 ANTONETA RRAHMANI 00411958
117 ANTONETA KAZA 0090344
118 ANTONETA XHAFA 0117243
119 ANTONETA MARKU/BUSHATI
0117444
120 ANXHELA PELLUMBI 0010769
121 ANXHELA MILE 0010788
122 ANXHELA GJINECI 0030870
123 ANXHELA OIRAJ(TAFAJ) 00411956
124 ANXHELA HAKA(META) 00411884
125 ANXHELA BIBA 00411876
126 ANXHELA HASA 00412032
127 ANXHELA KRYEMADHI 00411964
128 ANXHELA MANÇE 00412024
129 ANXHELA HARARI 00412037
130 ANXHELA STRORA 00412108
131 ANXHELA MILETI 0051132
132 ANXHELA AJDINI 0051177
133 ANXHELA LUSHKA 0051178
134 ANXHELA SHTEMBARI 0051180
135 ANXHELA QORI 0060395
136 ANXHELA CACI 007 0871
137 ANXHELA LIME 007 1015
138 ANXHELA GORA 007 0888
139 ANXHELA TOJALLI 0121065
140 ANXHELA AVDIRAJ 0121075
141 ANXHELA RRUPLLI 0121079
142 ANXHELA RUDAJ 0121089
143 ANXHELA ALICKAJ 0121147
144 ANXHELA FUSHA 0117304
145 ANXHELA SHEHI 0117297
146 ANXHELA SHEHAJ 0117286
147 ANXHELA RANXHA 0116614
148 ANXHELA MUSAKU 0116631
149 ANXHELA NEZHAJ 0116666
150 ANXHELA SAKO 0116685
151 ANXHELA TRASHI 0116722
152 ANXHELA LLAPANJI 0116795
153 ANXHELA DASHI 0116799
154 ANXHELA ÇAÇI 0116842
155 ANXHELA KURRAJ 0116849
156 ANXHELA LAMÇE 0116859
157 ANXHELA BLACËRI 0116880
158 ANXHELA LAÇI 0116886
159 ANXHELA ZHOPI 0117398
160 ANXHELA SINADEMI 0121029
161 ANXHELIKI KAZAZI 0116972
162 APOSTOL XHOXHI 0060403
163 ARBEN CANI 00411957
164 ARBEN HYSKAJ 0116930
165 ARBER TARAGJINI 00411953
166 ARDENISA HAXHISALA 0116595
167 ARDIANA QOSJA 00411881
168 ARDIOLA MAMOÇI 0116717
169 ARDIT DERVISHAJ 00412129
170 ARDIT KALEMAJ 0051114

INFERMIERI  VINFERMIERI  VINFERMIERI  VINFERMIERI  VINFERMIERI  VAP   DAP   DAP   DAP   DAP   DAAAAATTTTTA 01.04.2019 ORA 13.00A 01.04.2019 ORA 13.00A 01.04.2019 ORA 13.00A 01.04.2019 ORA 13.00A 01.04.2019 ORA 13.00
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171 ARDIT KOKONOZI 00411883
172 ARDIT KEÇI 0116793
173 ARDITA TOROMANI 00411965
174 ARDITA KRASNIQI 0116630
175 ARDONARDA LLESHI 0116664
176 ARETA MULLA 0120925\2
177 ARGJIRO ZISI 0060378
178 ARIANIS DERVISHI 0116875
179 ARIELA SULA 0116969
180 ARILDA DEDAJ 0090349
181 ARILDO MEÇO "0050989
182 ARJOL KAPEDANI 0060329
183 ARJOLA SHAHU 0051098
184 ARJOLA KRRUSA 0117379
185 ARLIND LLESHI 0117264
186 ARLIND SERANI 0116985
187 ARLINDA KULLOLLI 007 1011
188 ARLINDA HOXHA 0116692
189 ARMAND BUFI 007 1004
190 ARMAND HOXHA 0116961
191 ARMANDA SHKRELI 0101036
192 ARMANDO GJIKDHIMA 0116730
193 ARMANDO XHULAJ 0116766
194 ARMANDO HASANI 0116798
195 ARMELA KAFAZI 0010797
196 ARMELA KUKA 0020354
197 ARMELA HOXHA 0117260
198 ARMELA BAÇI 0116615
199 ARMELA BULKU 0116661
200 ARMELA LLAMBRO 0121066

201 ARMINDA FULE 0060377
202 ARSED ASLLANI 00411864
203 ARSILDA NEZHA 0116878
204 ARSONELA ÇEKREZI 0116682
205 ARTATAFÇIU 0020348
206 ARTAHANA/ZITO 0117218
207 ARTIOLA DERVISHI 00412041
208 ARTIOLA HASAN 007 0980
209 ARTIOLA DEMIRAJ 0121037
210 ARTJOLA DODA 0116618
211 ARTJOLA FJORA 0116620
212 ARTJOLA ISUFAJ 0117382
213 ARTJOLA ALIÇKOLLI 0117380
214 ASPERANDA KOÇIAJ 0116937
215 AUREL HAFESLLARI 007 0622
216 AURELA KORRA(BALLA)
00411955
217 AURELA BRACAJ 0101097
218 AURELA FEÇI 0117498
219 AURELA GJOKAJ 0121023
220 AURELA DEVOLLAJ 0121056
221 AURORA FERATI 0060387
222 AURORA SHKIRA 0116892
223 AVENIRA LUTA 00412016
224 AVJONA BAROKA 0117159
225 BAJRAM QYPI 0116936
226 BEHAR SINA 0116627
227 BEQIR PATAJ 0101073
228 BESALBA KOTRELI 00412031
229 BESARA ZERAJ 0116747
230 BESMIR HOXHA 0116781
231 BESMIRA DOÇI 0116711
232 BIONKIDA BIÇAKU 0116899
233 BLEDAR LOZI 0117097
234 BLEONA SMOQI 0030868
235 BLEONA NDOJ 0101034
236 BLEONA HAKA 0117314
237 BLEONA SADO 0117308
238 BLEONA HOXHAJ 0116616
239 BLEONA SAKAJ 0116888
240 BLERIM BARXHANI 0117001
241 BLERINA SHKURTI 00411512
242 BLERINA PREÇI 00412017
243 BLERINA ÇELA 00412112
244 BLERINA KELOLLI 007 0979
245 BLERINA MENAJ 0121080
246 BLERINA SULA/TAÇE 0116742
247 BLERINA MEBELLI 0116776
248 BLERTA BANO 0121102
249 BLERTA ÇAÇA 0116695
250 BLERTA LAÇI 0116926

INFERMIERI  VINFERMIERI  VINFERMIERI  VINFERMIERI  VINFERMIERI  VAP   DAP   DAP   DAP   DAP   DAAAAATTTTTA 02.04.2019 ORA 08.30A 02.04.2019 ORA 08.30A 02.04.2019 ORA 08.30A 02.04.2019 ORA 08.30A 02.04.2019 ORA 08.30
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251 BLERTA TAFAJ 0030897
252 BORA SHEHU 0116651
253 BORA GRECA 0116938
254 BORJANA DHIMO 0116606
255 BRIKENA HALILAJ 0117441
256 BRIKENA SHULI 0117413
257 BRISILDA ZHUPA 0030862
258 BRISILDA MUÇA 0116862
259 BRIXHILDA MIFTARI 0020339
260 BRIXHILDA LLESHAJ 0030846
261 BRIXHILDA TUSUNI 0060369
262 BRIXHILDA SULO 0121070
263 BRIXHILDA VOKRRI 0116976
264 BRUNA AVRAMI 0116607
265 BRUNILDA KORRIKU 0030850
266 BRUNILDA TOMJA 0116608
267 BRUNILDA STAFUKA 0116907
268 BRUNILDA LOSHA/SHIRA 0117002
269 BRUNILDA SARAÇI 0116662
270 BRUNO HOXHAJ 0121091
271 BUKURIE BI128AKU(RUÇI)
00411515
272 BUKUROSHE FERATI 0030802
273 BURBUQE XHERRI 00411960
274 ÇELESTINA TABAKU 0116660/1
275 DAJADA BEHARI 0121129
276 DAJANA MEMA 00412121
277 DAJANA ZEQIRI 0121101
278 DAJANA ARAPI 0116652
279 DAJANA BISHA 0116743
280 DAJANA BERISHA 0116855
281 DAJANA MARKU 0117004
282 DANJEL ÇELMETA 00412001
283 DANJEL ZYKA 0116667
284 DANJEL ÇUNI 0116971
285 DANJELA VEZA 0116905
286 DANJELA ÇEKA 0116156
287 DANJELA ÇUNI 0101047
288 DARDANA GJONGECAJ 0080408
289 DEJAN CANA 0116675
290 DEJANA ÇALAMANI 0051151
291 DELINA MEHMETI 00411887
292 DENADA ZAJMI 0020341
293 DENADA BREGU 007 0639
294 DENADA GEGA/ALLIU 0117037
295 DENALDA VEJUKA 0101060
296 DENALDA META 0117197
297 DENIS KAPLLANAJ 0101085
298 DENIS ZELA 0116843
299 DENISA TASI 0051126
300 DENISA MERTIKA 0051188
301 DENISA XHAFERAJ/VAJA

0060358
302 DENISA MBRAKULLI 007 0900
303 DENISA DJALA 0101071
304 DENISA LAMAJ 0117242
305 DENISA LLAHA 0117271
306 DENISA JONUZI 0116732
307 DENISA SHKALLA 0117168
308 DESAR JAUPAJ 0116728
309 DESARA GJINAJ 0116780
310 DESARA GJINAJ 0116853
311 DESILDA BERUSHI 0030857
312 DEVIOLA LIMKA 007 0679
313 DEVIS MALKË 0060388
314 DHOKSIDA MASATI 0117370
315 DILA PEPA 0116901
316 DIONIS VELO 0116870
317 DONA MANAJ 0121153
318 DONA GJOKA 0101033
319 DONALD DODOVECI 0010791
320 DONALD BERHAMAJ 0030890
321 DONALD CANI 007 0977
322 DONALDA LALA 0115635
323 DONALDA MUKAJ 0115815
324 DORIAN XHIALLI 007 0807
325 DORIAN MERA 0121086
326 DORIAN ÇELA 0116696
327 DORIANA SYLAJ 0080405
328 DORINA KORRA 00412022
329 DORINA (GJOCI) SHEHAJ
0090365
330 DORINA YMERI 0117233
331 DORINA PAJA 0117337
332 DORINA MALÇI 0116748
333 DORINA MARKU 0116867
334 DORINA KURTI 0117043
335 DORINA SHQAU 0114190
336 DORINA HASANI 0120928\1
337 DORINELA NDOJ 0116823
338 DORISA NEZIRI 0116991
339 DORJANA GJONA 007 1002
340 DORJANA GJONI 0117458
INFERMIERI  VAP   DATA 02.04.2019 ORA 11.00

Nr. Emri Mbiemri Kodi
341 DORUNTINA SULA 0080364
342 DRILON KAMISHI 0020342
343 DRITA TANUSHI 0101035
344 DRITAN RUKA 0010792
345 DRITAN QAFARENA 0101055
346 DRITAN VATHI 0116950
347 DRITENA STAFA 00411923
348 EDI ALLUSHI 0117024
349 EDIOLA KAMBO 007 0875
350 EDIRALD NUHAJ 0117275
351 EDIS CANI 0116740
352 EDIT KARAKAÇI 0100876
353 EDLIRA KURTI 0116879
354 EDONA HILAJ 0051150
355 EDONA HAXHIJA 0101030
356 EDONA ISMALAJ 0117249
357 EDUARD GROPÇA 0101109
358 EDUART META 00411858
359 EDUART CAPUNI 0121138
360 EDUART PRIFTI 0117309
361 EDVJOLA NDOJ 0116751
362 EGI BEQOLLARI 0116885
363 EGIS ABAZAJ 0010615
364 EGLA FOJLETA 0101046
365 EGLANTINA BODLLI 0030872
366 EGNIS ISMAILI 0010771
367 EJONA HASANAJ 0030937
368 EJONA ADEMI 0117342
369 EJSI TAFA 0050741
370 EKLENTINA LLAGJAÇI 0117315
371 ELA SPIRO 0117338
372 ELDA GEITLLARI 007 0987
373 ELDA ÇEKIÇI 0101068
374 ELDA QEVANI 0117284
375 ELDA OZUNI 0116706
376 ELDA PASKAL 0116733
377 ELENA CEPO 007 1032
378 ELENA SULI (DERVISHLLARI)
007 1001
379 ELENA HALILI 0116697
380 ELENA DUSHKU 0116900
381 ELENA AGO 0115569
382 ELENI TROKA 0121078
383 ELEONORA LULAJ 0090370
384 ELIDA AJDINAJ 0121097
385 ELIDONA GJELOSHI 0101062
386 ELIDONA RRAPI 0116927
387 ELIDONA MAMICA 0116999
388 ELIRA LAMCE 0121157
389 ELISA BYLYKBASHI 00411962
390 ELISA GJOÇA 0060375
391 ELISA RUKAJ 0121095
392 ELISA BOMBAJ 0116933
393 ELISA SINOMATI 0116876
394 ELISABETA HOXHA 0116770
395 ELISABETA DIMO 0116787
396 ELISEO BJESHKZA 0101108
397 ELIZANDËR HOXHAJ 0121018
398 ELJANA CEPELE 0010763
399 ELJESA XHERAH 0117302
400 ELJON VELIU 00412065
401 ELJONA ZYKA 0121034
402 ELONA RIZAJ 0010796

403 ELONA KARRIQI 00412018
404 ELONA MILO 0051165
405 ELONA ALIDEMIRAJ 0121087
406 ELONA ÇELA 0116650
407 ELONA VLADI 0116656
408 ELONA ABAZI 0116883
409 ELSA MURATI 0101113
410 ELSA OSMANI 0117212
411 ELSA MUS-ISLAMAJ 0117257
412 ELSA GJOKA 0117119
413 ELSINA MYSLIU 0116792
414 ELTON VOGLI 0051090
415 ELTON ÇIMA 0117321
416 ELVINA BRUÇI 0117266
417 ELVIS GJERGJI 0051006
418 ELVISA SHETA 0080407
419 ELXHIRJAN LUMSHI 0117294
420 EMA LAMI/SHARKA 0020346
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421 EMA NASI 0120980
422 EMANUELA LUKA 00412094
423 EMANUELA BRAÇE 0117429
424 EMANUELA BRAKA 0117411
425 EMANUELA HASI 0116914
426 EMERLINDA LAME 0121043
427 EMIDONA HAJREDINAJ 0116908
428 EMILIANO ELHYKA 0117454
429 EMILJAN VYSHKA 00411765
430 EMILJAN NIKOLLA 0060400
431 EMILJANA VELKA 0116641
432 EMILJANA TOPÇIU 0116997
433 ENAILDA LAMI 0101049
434 ENDRI KRECI 0116657
435 ENDRI CAMI 0116836
436 ENDRIJANO GJINAJ 0090362
437 ENEA KURA 0051102
438 ENEA KONDAKÇIU 0051147
439 ENEA CAPO 0117432
440 ENEDA VELIU/TOZAI 0117287
441 ENEIDA MUÇA 0116754
442 ENEJDA MERZHANI 00412068
443 ENEJDA DANGAJ 0117232
444 ENEO SALIAJ 0010793
445 ENERJADA SHAHINAJ 0114431
446 ENI BITRI 0051100
447 ENI HOXHA 0010790
448 ENI AVDOLLI0116767
449 ENILDA HAJRULLA 0051109
450 ENIS XHIKA 0116617
451 ENISA SINAKOLI 00412097
452 ENISA PIRANI 0101110
453 ENKELEDA SHYTI 0010766
454 ENKELEDA ILIAZI 0051107
455 ENKELEDA ZENE 0116680
456 ENKELEDA AHMATI 0116752
457 ENKELEDA VEIZI 0116822
458 ENKELEDA REXHA 0116833
459 ENKELEDA FERHATI 0112830
460 ENKELEDA GJATA 0115057
461 ENKELEJDA SHKRELAJ 0101045
462 ENO MUKA 0116655
463 ENRI MUÇODEMA 0116860
464 ENRIK MAMO 0051164
465 ENTELA QEMALI 0010785
466 ENTELA DACI 0030871
467 ENTELA KOÇI 00411725
468 ENTELA KODRA 0117306
469 ENTELA KOSTURI 0114907
470 ENTELA GJURRA 0117402
471 ENVER KRUSHOVA 007 0985
472 ENXHI MËRTIÇE 0051113
473 ENXHI HOXHA 007 0996
474 ENXHI GOLIKJA/METAJ
0117340
475 ENXHI REKA 0117339
476 ENXHI HOXHA 0116598
477 ENXHI POLISI 0116601
478 ENXHI KLLOGJERI 0116605
479 ENXHI GRËMSHI 0116868
480 ENXHI ZEQO 0070816
481 ERA PECI 0116604
482 ERA OSMANLLARI 0116928
483 ERALDA HELSHANI 0051142
484 ERALDO VOGLI 0117276
485 ERANDA KASIMI 0121096
486 ERBIANA BREGU 007 0685
487 ERESTINA VELIKA 0051120
488 ERGENA ABRASHI 007 0988
489 ERGI HIDA 0101063
490 ERGYS MANGA 0116890
491 ERIDION QEJVANAJ 0050901
492 ERIDONA DEMALIJA 0116882
493 ERIGELA SHAHOLLI 007 0880
494 ERIGLESA MOKRERI (KORCA)
007 1012
495 ERIK MUSTAFA 007 1023
496 ERIKSEDA QEFALIJA 0116877
497 ERILDA BELSHAKU 0041093
498 ERILDA LAZE 0116672
499 ERINDA ÇARÇIU(VRETO)
00411879
500 ERIOLA LUFI 0090353
INFERMIERI  VAP   DATA 03.04.2019 ORA 08.30

Përgjatë muajit prill, infer
mieret e rinj do t'i nënshtro
hen provimit të aftësimit

praktik VAP. "Gazeta Shqiptare"
zbardh sot emrat e 1230 infermi-
erëve që do të testohen si dhe datat
përkatëse për secilin. UISH njof-
ton se ky testim do të kryhet për të
vlerësuar aftësitë që këta kandi-
datë kanë fituar gjatë praktikës në
profesionet infermieri, mami, fiz-
ioterapi, teknik laboratori, teknik
imazherie dhe logopedist. "Ju
bëjmë me dije se në ditën e provim-
it duhet të keni me vete kartën e
identitetit, një përparëse të bardhë
dhe kartën e praktikantit. Provi-
mi do të zhvillohet në ambientet e
Fakultetit të Shkencave Mjekësore
Teknike Tiranë, në QSUT",- thuhet
në njoftimin e Urdhrit të Inferm-
ierit. Gjatë vitit 2012, Urdhri i In-

fermierit ndryshoi kushtet për të
gjithë kandidatët që dëshironin të
hynin në provimin e shtetit. Sipas
këtyre ndryshimeve, të interesuar-
it, përveç praktikës profesionale, i
nënshtrohen një testimi profesion-
al në fund të saj, ndërkohë që vetëm

nëse vlerësohen pozitivisht në të,
kanë të drejtë të regjistrohen për
provimin e shtetit. Konkretisht,
studenti i diplomuar në programet
e studimit të sipërpërmendura,
ditën që regjistrohet, merr li-
brezën e praktikës profesionale.

Në këtë librezë mbahen shënimet
ditore përgjatë 12 javëve që studen-
ti realizon praktikën, të cilat fir-
mosen çdo ditë nga drejtuesi i saj.
Në fund, libreza e firmosur nga
drejtuesit vlerësohet me një numër
pikësh të caktuara. Saktësisht, ato

janë nga 10 deri në 25 pikë, të cilat
i njihen kandidatit gjatë realizim-
it të testimit profesional. Ai e merr
librezën, dhe 10 ditë para datës së
provimit e dorëzon atë pranë Ur-
dhrit profesional dhe regjistrohet
për dhënien e testimit profesional.
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Nr. Emri Mbiemri Kodi
501 ERION DAPELLARI 0116963
502 ERISA BARDHO 0051176
503 ERISELDA TARA(BEQIRAJ)
0051141
504 ERISELDA MEMAJ 0121083
505 ERISELDA STOPANI 0116636
506 ERISELDA HAMITI 0121127
507 ERISONA ZAJSI 0117299
508 ERISTINA TUSHANI 0101029
509 ERJOLA MILETI 0051095
510 ERJON MENKSHI 007 1008
511 ERJON MEHMETI 0121117
512 ERJON SKANA 0117401
513 ERJONA ALLUSHAJ 0121146
514 ERLINDA CAKO 0113221
515 ERLINDA GJUCI 0030908
516 ERMA DUKA 0020358
517 ERMAL GRYKA 0117415
518 ERMELINDA MERSINI 0116757
519 ERMIRA MULLA (QORLLARI)
007 1010
520 ERMIRA KADRIU/UKA 0116704
521 ERMIRA MANI 0117296
522 ERMONELA MERKAJ 0050967
523 ERNEST GJONA 00412139
524 ERSA FUSHA 0116624
525 ERSA MURATAJ 0116707
526 ERSJONA ZHUKA 00412095
527 ERVIN HAKA 0116428
528 ERVINA DOLLMA 0030864
529 ERZANA HALILI 00411959
530 ESI HASANI 0116990
531 ESMA KOLIQI 0090355
532 ESMA KAPLLANAJ 0101041
533 ESMERALDA HOXHA 0010774
534 ESMERALDA QEVANI 00411878
535 ESMERALDA REXHA 0051179
536 ESMERALDA HALILAJ 0120520
537 ESMERALDA SHERIFI 0121156
538 ESMERALDA SHEHAJ 0116622
539 ESMERALDA IBRAHIMI 0116965
540 ESMIRALDA HOXHA 0020344
541 ESTELA NELOJ 0121151
542 ESTERINA MUSTEQA 00412104
543 ETLEDA ALKU 0116968
544 EUXHELIANA DOLLENGA 0121158
545 EVA FERO 00411922
546 EVA HOXHA 00411950
547 EVA KARDHASHI 0060391
548 EVA ZAJAKU 0117367
549 EVA SHQIPE 0116687
550 EVERALDO KAJANA 0116819
551 EVIS ÇIKA 0116863
552 FABJOLA OSMANAJ 0116820
553 FABJOLA DISHA/MIRDITA
0117008
554 FARIJE MANE 0116854
555 FARUSHE LLANAJ 0121082
556 FASLLI VEIZAJ 0121105
557 FATBARDHA KAÇKINI 0020345
558 FATION MUÇA 004878
559 FATION ÇOTA 00412148
560 FATJON DEMOLLARI 0116872
561 FATJONA BENGA 007 0719
562 FATJONA CANAJ 0121072
563 FATJONA MEMA 0117211
564 FATMIR DOKO 0051071
565 FATMIRA YMERALILAJ 0116196
566 FATMIRA GJERGJAJ 0121041
567 FATRI ALLARAJ 0115593
568 FETA MYRTAJ0121021
569 FILJANA ZOGA 00412120
570 FIONA NORRA 0060371
571 FIONA SELAMI 0116955
572 FJONA ARAPI 0117428
573 FJONA KAJA 0117395
574 FJORALBA PANAHORI 0051152
575 FJORALBA LULI 0117487
576 FJORALBA RUKO 0116913
577 FJORENTIN HARIZI 0121042
578 FJORIDA RAVOLLI 007 0989
579 FLAMUR TAFANI 00412081
580 FLAVIA KORRESHI 0051184
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581 FLAVJA VOGLI 0030939
582 FLOGERTA PEPKOLAJ 0090341
583 FLORALBA LUSHI 0117357
584 FLORI TRYCI 0116974
585 FLORIAN IBRAHIMAJ 0051128
586 FLORIDA MAHMUTI 0120750
587 FLORIDA ALIAJ 0121132
588 FLORIDA DOBROVODA 0101082
589 FLORIDA TAFA 0116599
590 FLORIDA BAJRAMI 0116708
591 FLORIE DEBROVA 00412003
592 FLORIN DALLIU 0117213
593 FLUIDA KANAÇI 0116619
594 FLUTURA DELILAJ 0116805
595 FRANÇESKA MUÇAJ 0116755
596 FRANCESKA CANAJ 0121050
597 FRESKIDA GJIKA 0010624
598 FRESKIDA MYRTAJ 0116764
599 FRIDA DAUTI 0121063
600 GABRIELA HALILI 0116699
601 GAZMIRE BRAHO 0116043
602 GEJDA DAKA 0116671
603 GEJSI SEFAJ 0117170
604 GENTIAN KREKA 0117126
605 GENTJAN VELIAJ 0051162
606 GENTJANA HOXHA 0080164
607 GERALD BUZHIQI 0116678
608 GERALT BEGO 0116858
609 GERI SHYTERMEJA 0050228
610 GERIANA ELEZI 0117200
611 GERJOLA MUSKA 0116763
612 GESIAN XHELAJ 0120784\1
613 GESTJANA TROKA 0116679
614 GËZIM KATESHI 0116741
615 GILBERT KAFEXHI 0116152
616 GILDA KUKA 0020353
617 GISBERTA ABAZAJ 0116984
618 GJILE BALA 0116737
619 GJYZELJANO JAKUPI 0121098
620 GLAUDIAN VISHA 0090366
621 GLENA SPAHILLARI 007 0970
622 GLORJA LILAJ 0051122
623 GRABIELA XHEKALIU 00411885
624 GRANIT REXHEPI 0116895
625 GRETA OZUNI 0117128
626 GRIDA ISAKU 0116670
627 GRISILDA HAKA 0030849
628 GRISILDA MEMA 00411886
629 GRUNILDA ADEMAJ 0117172
630 HAJRIE BELSHAKU 0010592
631 HAJRIE RRAJA 0116973
632 HAMIT FEJZULLAU 0116689
633 HARIZ KAJA 0117165
634 HARJEDA LENJA 0117011
635 HATIJE MUSTAFA 0116761
636 HERMIONA ZANI 0051106
637 HIKE HOXHA 0117240
638 HOMER ZENELAJ 0051097
639 HYGERTA YMERI 0101038
640 HYGERTA SPATA 0116703
641 HYSNIE XHEBEXHIU 0117378
642 IDA FRROKU 0116698
643 IDA META 0116824
644 IGLI SHAHAJ0120462
645 IGLI MURATI 0116845
646 IGLI BEDINI 0121058
647 IJELA HAJDARI 0116986
648 IKE ALLA 0116939
649 ILDA JUBI 0030860

650 ILDA BOGDANI 00411920
651 ILDA MUSABELLIU 0116628
652 ILDA SHEHU 0116633
653 ILDJONA MENAJ 0121039
654 ILIANA PAJOLLARI 0117312
655 ILVA ÇITOZI 0116983
656 INA ALIBEJA 0030867
657 INA BUFI 00412119
658 INA KRUSHOVA 007 0986
659 INA KALLAVERJA 0117175
660 INA KURTI 0116705
INFERMIERI  VAP   DATA 03.04.2019 ORA 13.00
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661 INA BUALLI 0116887
662 INDRIOLA CENAJ 0117442
663 INDRIT CAKA 00412130
664 INDRIT MAMOÇI 0117221
665 INDRIT DISHA 0116830
666 INESA SEMA 0117334
667 INESA AGALLIU 0116683
668 INGRIDI MEHMETI 0121106
669 INVA KOLECI 0117443
670 IRENA BEQIRI 00411921
671 IRENA HOXHA 00412079
672 IRENA SHARRA 00412125
673 IRENA PEPOSHI 0117228
674 IRENA FACA 0117320
675 IRENA SHULLAZI 0116996
676 IRGEN HASA 00411926
677 IRIDA LAZRI 0116668
678 IRIND BEGA 0117470
679 IRINI RRAPI 0116750
680 IRINI DODA 0116944
681 IRISI MALAJ 0116807
682 IRMA ROÇI 0030845
683 IRMA HASOLLI 00411865
684 IRMA KLLOMOLLARI 007 0971
685 IRMA DERVISHI 0090367
686 ISLAM AGAÇI 0116625
687 IVA XHANI 0030891
688 IVONA SOFTA 0116864
689 IZABELA BIÇI 0117358
690 JASEMINA MATAJ 0030901
691 JERMIN ISUFI 0121044
692 JESMINA RAMADANI 0101094
693 JESMINA DORZAJ 0101040
694 JETMIRA HAMZA 0051086
695 JETMIRA KUCANA 0080402
696 JETMIRA DAKU 0116702
697 JOANA LEKA 0060376
698 JOANA BUZI 0117204
699 JOANA CERRI 0030895
700 JOANA DEDAJ 0121020
701 JOHAN MITA 007 0649
702 JOLA GJINI 0116753
703 JONADA ZANI(SHALIU) 00411616
704 JONELA NAKAJ 0060344
705 JONELA ILLIJA 0101050
706 JONIDA TARE 0010783
707 JONIDA BOSHKAJ 0051111
708 JONIDA KOCIBELLI (SULO)
007 0835
709 JONIDA MUÇA 0116648
710 JONIDA PËLLUMBI 0116782
711 JONIDA AGALLIU 0117182
712 JONIDA KARAJ 0114834
713 JONIDË OBLIKA 0100194
714 JONUS DERVISHI 0116834
715 JORGITA STASA 0116691
716 JORINDI LILKA 007 0991
717 JOSAMA XHAKERRI 0030938
718 JOSILDA BODE 0116959
719 JUELA TRESA 0116710
720 JUELA KOROMANI 0116894
721 JULIAN KAÇI 0020359
722 JULISA TUSHI 0121090
723 JUZHI KAPO 0121073
724 KAMBER LAMAJ 0117274
725 KAMELA TOMANI 0116731
726 KATERINA ALLAJBEU 0117374
727 KATERINA MYFTARI 0116204
728 KATERINA PRIFTI 0121026
729 KEJSILDA YMERI 007 0955
730 KELIMA GJIKA 0010761
731 KELVI PILINÇI 0117027
732 KENION KACI 0010759
733 KENTILA LIKO 0010798
734 KESJANA XHAJA 0116952
735 KETJONA VANGJUSHI 0117259
736 KIMETE PIRA 0116960
737 KISJANA FEÇI 0117368
738 KJEDA MOLLA 0117469
739 KLADIOLA REMANICA 0010773
740 KLAJDI BALLA 0117292
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741 KLARA BARJAMAJ 0121057
742 KLARIDA BORAJ 0121131
743 KLAUDIA BRAHIMAJ 0116647
744 KLAUDIA PURIQI 0117179
745 KLAUDIA XHIXHA 0117112
746 KLAUDJA RRANXA 0100840
747 KLAURELA MITA 0050817
748 KLAUS NUZI 0030886
749 KLEA BACI 007 0992
750 KLEA RROTAJ 0101059
751 KLEA MALAJ 0116873
752 KLEADA METRA 0116634
753 KLEANT DYRMISHI 0116911
754 KLEANTI MULLAJ 0116829
755 KLEANTINA JAÇELLI 0116603
756 KLEBETA ÇELA 0030953
757 KLEJMA PRIFTI 0116788
758 KLEO DOLLANI 0010772
759 KLERA POÇI 00412029
760 KLEVIS VELABISHTI 0010799
761 KLEVIS SERJANI 0116640
762 KLEVISA KOÇI 0116962
763 KLINTI MANI 00411625
764 KLODIAN PJETRI 0117298
765 KLODIAN DUNGA 0117131
766 KLODIANA NDREU 0090322
767 KLODIOLA DURBAKU 00412126
768 KLODJANA PASHKAJ 0030913
769 KLODJANA TULA 0101042
770 KLODJANA GAVOÇEJA 0101031
771 KLODJANA ALLA 0116638
772 KLODJANA KOKA 0117005
773 KLODORA MURRA 0020343
774 KRENAR HASA 0030919
775 KRESTIDA LATE 0060384
776 KRISEL HASAJ 0051159
777 KRISELA TUSHE/SHEHU
0116686
778 KRISELA LASKAJ 0121067
779 KRISELDA DURAJ 0116112
780 KRISI GJOKA 0116644
781 KRISTI TODHE 0030875
782 KRISTI BICOLLI 007 0976
783 KRISTI GUACI 0121061
784 KRISTI MEÇOLLI 0116951
785 KRISTINA SHEHU 0060374
786 KRISTINA PRECI 0090338
787 KRISTINA LALAJ 0120738\1
788 KRISTINA TATA 0121118
789 KRISTINA HAMOLLI 0117414
790 KRISTINA GJIKA 0116596
791 KRISTINA HOXHA 0116774
792 KRISTINA KURTI 0116835
793 KRISTJAN ISLAMI 0020349
794 KRISTJANA PJETERGJOKAJ
0104444
795 KRISTJANA VASIJA 0101064
796 KUJTIM MULGECI 0116856
797 LABJOLA KOCIAJ 0121024

798 LAMI LLAZI 0051154
799 LARISA QOSJA 0030893
800 LAURA MALAJ 0121051
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801 LAURETA BRAHA 00412101
802 LEDINA CEKAJ 0116801
803 LEDIO CEKA 0051149
804 LEDION VEIZI 0010758
805 LEDJANA MUSTAFARAJ 0116745
806 LEDJANA DANI 0116841
807 LEFTERI STAJO 007 0968
808 LEONARD KOSTA 60200
809 LEONARD LIKA 0090329
810 LEONARD RASA 0117369
811 LEONARD PRROJ 0100959
812 LEONIDHAS SHEHU 0116729
813 LEUNORA HASANI 0117144
814 LEVISJANA LIKA 0116852
815 LEVIZIANA CANI 0051175
816 LILJAN SHKEMBI 007 0984
817 LILJANA ALLKJA 00412122
818 LILJANA BUSHI 0116932
819 LILJANA LLESHI 0030873
820 LILJANE NDREU 0030945
821 LINDA HYSENI 0121081
822 LINDITA MEHALLA 00411998
823 LINDITA BICA 00412107
824 LINDITA GJATA ,0051028
825 LINDITA RUçI 0090331
826 LORELA AHMETAJ 0117499
827 LORENC MYQELEFI 0116821
828 LORENC LUKA 0117132
829 LORIZA DOBRENJI 0116663
830 LUBJANA BRAÇI 0051121
831 LUEDA PANE 0116643
832 LUIGJ LORA 010953
833 LUIS SOLLAKU 0010612
834 LULEZIM CAUSHAJ 0121077
835 LULJETA BIÇAKU 0115332
836 LUSIANA LAMAJ 0116915
837 MADEA KUMRIJA 0116714
838 MADENA KAPLLANI 0116861
839 MADONA BACI 007 0983
840 MAIDA GOROVELLI 0050644
841 MAJLINDA LATIFI 00411721
842 MALBORA XHEMOLLARI 0116645
843 MALIQ BOGDANI 0117007
844 MALVINA SULA 0030892
845 MANJOLA LUMSHI 00412021
846 MANJOLA KOLA 0101120
847 MANJOLA HALILI 0117224
848 MANJOLA FESATI 0116658
849 MANJOLA ALLKO 0117365
850 MANJOLA FUSHA 0112051
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851 MANUELA MANI 0116827
852 MANUELA HASPEPA 0117353
853 MANUSHAQE NEZHA 0121046
854 MARGARITA CEPANI 0121144
855 MARGARITA DERVISHLLARI
0115916
856 MARIANA PRENGA 0101048
857 MARIGLENA KUMJA 00412036
858 MARINA RRJOLLI 0116992
859 MARINELA JANI 0060396
860 MARINELA TAKA 0116725
861 MARINELA ZEMA 0116738
862 MARINELA GJATA/KEKENEZI
0116769
863 MARIO TAKO 007 0974
864 MARISA HASANAJ 0117205
865 MARIZA KONIQAJ 0101043
866 MARJAN GUSHO 007 0815
867 MARJETA PLAKU 0010775
868 MARJO SERANI 0117237
869 MARJO SEFERASI 0030880
870 MARKEL PANÇI 0116800
871 MARKELIAN QYTETI 007 0993
872 MARKO NDONI 0051084
873 MARSEL BASHOTA 01001003
874 MARSELA HAXHI 0117486
875 MARTINA GJONPALAJ 0116654
876 MARTINELA UKU 0117265
877 MATEOS CUCKA 007 0945
878 MATILDA TOPI 0010704
879 MATILDA NDREGJONI 0116881
880 MATILDA HASA 0115378
881 MATILDO BARXHAJ 0010794
882 MATINA GJONA 007 1022
883 MBARESA SHEHU 00412117
884 MBARIME SARACI 0010776
885 MEDI NABOLLI 0116772
886 MEDINA SULEJMANI 0101044
887 MEDINA HETAJ 0101054
888 MEGI GUXHO 00412028
889 MEGI BRAKA 0051130
890 MEGI KAMBERAJ 0050814
891 MEGI BEGO 0121145
892 MEGI HYSA 0117330
893 MEGI GOREZI 0116610
894 MEGI PETI 0116669
895 MEGI MUSABELLIU 0117195
896 MEGISA LIKA 0116947
897 MEHMET VËRÇA 0116676
898 MELI PASHAJ 0050813
899 MELISA GJERGJI 0090369
900 MERI LAZRI 0101028
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901 MERITA VUKAJ 0101119
902 MERITA KARAJ 0116784
903 MERITA DRAZHI 0116826
904 MERITA QOSJA 0116838
905 MERLINA HAXHIJA 0116623
906 MESOVIT ELEZAJ 0121027
907 MIGENA KODRA 0117436
908 MIGENA VISHI 0116906
909 MIGENA DERVISHI 0117393
910 MIGENA RRUSHI 0116300
911 MIGENA TOTA 0115291
912 MIGERTA CANJA 0116632
913 MIKEL ZENELI 0020360
914 MILIKA GEGA (PRENDI)
0030912
915 MIMOZA DERVENI 0030910
916 MINA CAKAJ 0121031
917 MIRBANE KUKA 0051096
918 MIRELA HOXHA 00412042
919 MIRELA MARKU 01010511
920 MIRELA ÇULLHAJ/ILANAJ
0116783
921 MIRELA MARKU 0116910
922 MIRELA REXHEPI 0116920
923 MONIKA BITRI 0051012
924 MONIKA KARAJ 0116956
925 MUHAMET TELHA 0116840
926 MUHAMETALIALLAJBEJ 0116701
927 MYZEJEN NOKA 0020347
928 NAHILE SAVA 0030883
929 NAJADA KARAGJOZI 0117323
930 NARDI TETA 0030911
931 NAZIF MUKE 0117164
932 NDRICIM KRRASHI 0120971
933 NERGINA MUHA 0116721
934 NERIDA LAMAJ 0080409
935 NERTILA AHMATI 00411927
936 NERTILA KËRÇUKU 0116778
937 NERTILA LARAKU 0116923
938 NERTILA KASEJA 0117084
939 NERVILA BALLA/BRAIMLLARI

0116653
940 NEVILA PACI 0090372
941 NIKOLIN SYZIU 0051135
942 NIKOLLA LICI 007 0997
943 NORA BOÇKA 00411952
944 NORA SHEHI 0117363
945 NURTEN KËRÇIKU 0117484
946 NUSRET DENAJ 0116154
947 NUSTIL ALI 0051145
948 OLESIA KUKLI 00411996
949 OLGER BREGU 0060367
950 OLGERSI BAJRAKTARI 0116846
951 OLIGERTA BEÇA 0116825
952 OLJADA MAHMUTLLARI
0117467
953 OLSI NAKO 0050992
954 OLSIANA LUMANI 0121160
955 OLTIANA BALJA 0116811
956 OLTIDA KURTI 0051123
957 ORDETA GREÇI 0117140
958 OREA LLUPI 0116637
959 ORGEST HALILI 0051156
960 ORIADA ÇANGOLLARI 0117344
961 ORIADA QATO 0116597
962 ORIELA GJOKA 0090348
963 ORJOLA SIDA 0116979
964 ORKIDA KADIU 0116694
965 ORNELA KAPLLANI 0010779
966 ORNELA KANANAJ(FASKO)
0051092
967 ORNELA LUSHI 0080410
968 ORNELA METANI/BAÇI 0117455
969 ORNELA BALLA/SHEHU
0116777
970 ORNELA DERVISHAJ 0116919
971 ORNELA MULGECI 0117000
972 ORNELA HANA 0117366
973 ORNELA CYPI 0030896
974 OSMAN GUGA 0116925
975 PAMELA SHEHI 0030941
976 PAMELA ULQINAKU 0117239
977 PAMELA LLAZO 0121045
978 PAOLA MULLALLI (LENGU)
007 0981
979 PAOLA ALIAJ 0101067
980 PAOLA BREGU 0121062
981 PAOLAZIMA MUSLIA 0116982
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982 PAULA SHTEMBARI 0051194
983 PAULA BIXHEKU 0117324
984 PAULO TOMA 0100951
985 PAVLINA CARCANI 0121124
986 POLJANA HALILI 0060399
987 PRANVERA ALIU 0116978
988 PRISHILA GUÇE 0116791
989 PTOLEME MATAJ 0121123
990 QAZIM XHELILAJ 0050746
991 RAFAELA LAKA 0051129
992 RAHIME POTKA 0116989
993 RAJMONDA LEÇENJI 0116987
994 REDION SHENBITRAKU
007 0588
995 REDISA LIKA 0117105
996 REDJOLA ZYLFOLLARI 0116931
997 REDON BORAJ 0117491
998 REKONA BEGOLLI 007 0585
999 RENALDO MANÇE 00412026
1000 RENATA SINANI 00412075
1001 RENATA PAPDEJA 0116720
1002 RENATA RUSTEMI 0116966
1003 RENATO KOTORRI 00412106
1004 RENATO TOROLLARI 0117431
1005 RENILDA DERVISHI 0116612
1006 REXHILDA YMERI 0117180
1007 REXHINA ÇOBAJ 0117291
1008 REXHINA PICARI 0117500
1009 REXHINA RRUSHI 0116639
1010 REXHINA SKOPECI 0116980
1011 REXHINO DUDA 0117465
1012 REZARTA MUCA 0090376
1013 RIGEST XHAFERI 0121149
1014 RIGORETA KUKA 0051104
1015 RIJE META 0051186
1016 RIKELDO NDREU 0117341
1017 RINA MALQI 0090333
1018 RITVANA TAFAJ 0116649
1019 RITVANA ALCANI 0117006
1020 RIZA XHELO 0010795
1021 ROBERTA OSMËNA 0116809
1022 ROGERTA NIKOLLI 0101058
1023 ROLANDA DIKA 00411936
1024 ROLANDA BRAKA 0051148
1025 ROLANDA MURRIZI 0101061
1026 ROLANDA KARAJ 0116642
1027 ROMARIO ÇORJA 0020331
1028 ROMARIO BANI 0120979\1
1029 ROMILDA PIRRA 00412134
1030 ROMINA BEQARI 00411948
1031 ROMINA SHULI 0117347
1032 ROMINA LLAHA 0116613
1033 ROMINA SULA 0116814
1034 ROMINA AGO 0116981
1035 ROMINA SHAMETAJ 0121040
1036 ROXHENSA HAXHILLARI 007 0757
1037 ROZANA SHEHI 0116844
1038 RUDINA BRATKO 0051168
1039 RUDINA PIRKO 0116810
1040 SABAH DURAKU 0030887
1041 SABIANA ILJAS 007 0982
1042 SABIHE BOCI 0116964
1043 SABINA BARBULLUSHI 0101103
1044 SABINA DAKA 0116786
1045 SABINA SENKA 0117116
1046 SAFETE DURRA 0117115
1047 SAFETE ZYKAJ 0117403
1048 SAJMIRA GECI 0117377
1049 SAJMIRE HAJRULLAHI 0090360
1050 SAMINA KUKA 0116948
1051 SAMIRA PRENDI 0090330
1052 SANEL JAHAJ 0116869
1053 SARA GAVA 00411928
1054 SARA AGUSHI 00412146
1055 SARA DHIMA 0051136
1056 SARA ISMAILI 0117343
1057 SARA ALLAMANI 0116690
1058 SARA VANI 0116832
1059 SARA MECAJ 0121025
1060 SEBASTJAN RISTA 0116988
1061 SELMA HIMA 0117327
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1062 SENETILDA GJATA 0050864
1063 SERINA GOLEMI 0060394
1064 SERMA STAFA 0116998
1065 SHAJE CJAPI 00412116
1066 SHEGA SALLIU 00411924
1067 SHERI PESHKU 0030869
1068 SHERIFE HYSA 0116785
1069 SHKËNDIJE MARKU 0116758
1070 SHPËTIM MUZHAQI 0116723
1071 SHPËTIME HASANI 0116602
1072 SHYHRETE MUÇA 0116828
1073 SIBELA DOBRA 0116812
1074 SIBORA MIRAKA(RRODHE)
00411522
1075 SICILJANA TAHAJ 0121103
1076 SIDORELA DUXHA 00412000
1077 SIDORELA HASKASA 00412040
1078 SIDORELA KODRALIU 00412077
1079 SIDORELA XHANGOLLI 007 0994
1080 SIDORELA FUSHA 0117305
1081 SIDORELA SINKA 0116427
1082 SIDORELA LIKA 0116700

1083 SIDORELA DEDA 0116916
1084 SIDORELA BUSHI 0117111
1085 SIDORELA TURANI 0117405
1086 SIDORELA PETRO 0121030
1087 SIDORELA HITAJ 0121047
1088 SIDORENA BENDAJ 0121130
1089 SILDI MEKA 0121060
1090 SILVA RAKIPI 0121076
1091 SILVANA STERKAJ 0101037
1092 SILVANA SINA 0117303
1093 SILVANA HARHULLA/VATA
0116719
1094 SILVANA SHAHAJ 0116922
1095 SILVANA KOLA/BARDHI 0116946
1096 SILVANA KOÇI 0050999
1097 SILVANA ÇULLHAJ 0050870
1098 SILVI BODE 0010782
1099 SINDI JAUPI 00412023
1100 SINDI BARDHO 0116803
1101 SINORELA HEBEJA 0116893
1102 SIXHEI MEJDOLLI 0117026
1103 SKENDER FASHO 007 0975
1104 SKERDIOLA SULA 0116918
1105 SONILA MUÇA 00412027
1106 SONILA KORE 0060225
1107 SONILA ÇAUSHAJ 0116837
1108 SONILA CARA 0030884
1109 SONILA MALKA 0121064
1110 SONORA HARUNI 0121094
1111 SOTIRIKA ZIU 0116713
1112 STELA MIRAKA 00412033
1113 STELA MINA 0117495
1114 STELINA MERZHEKU 0117104
1115 STILIAN SIMONI 0121159
1116 STILJAN HYSENAJ 007 0648
1117 STIVEN BORDULLA 0101086
1118 STUDIM HYSA 00411882
1119 SUADA META 00412039
1120 SUEDA KOCA 0116712
1121 SUELA NDOJ 0090323
1122 SUELA BANISHTA 0100963
1123 SUELA NDOCI 0117468
1124 TAULANT XHAFERAJ 060366
1125 TAULANT BARDHI 007 1021
1126 TAULANT KURTAGJA 0116902
1127 TEA SULA 00411929
1128 TEA HYSA 0117329
1129 TEFTA KABASHI 0060318
1130 TODI XHOGA 0117033
1131 TONI VULAJ 0101013
1132 TORI MESI 0117430
1133 TRESI DOBI 0116934
1134 UENDI SHAHINLLI 0117420
1135 VALBONA BIBA 0116756
1136 VALBONA MALO 0116839
1137 VALBONA KRASNIQI 0116874
1138 VALENTIN BIBA 0117423
1139 VALENTINA BARDHOSHI 0116967
1140 VALENTINA VERJONI 0116993
1141 VANESA SUFAJ 0101053
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1142 VANGJELI DIMROÇI 0116674/1
1143 VASILIKA META 0117501
1144 VASILIKA GJINI 0116726
1145 VELISA SIQECA 0121028
1146 VERZIKO LESHI 0010778
1147 VIKTORE GJONI 0101012
1148 VILMA ENGJELLI 0030905
1149 VILSON KARDHASHI 0113225
1150 VIOLA TUCI 0090354
1151 VIOLA KULLA 0117288
1152 VIOLETA PETOKU 0090374
1153 VIOLETA ÇOLLAKU 0117141
1154 VIRXHINIA HYSENLLARI 007 0973
1155 VITJOLA MILE 0117247
1156 VJOLA TOCI 0121113
1157 VJOSANA HOXHA 0116904
1158 XHEJDILJANA DODA
0116734
1159 XHEJNI CEZMA 007 0990
1160 XHEJSI QAFA 0116789
1161 XHEKU SHARKA 0117345
1162 XHEMILE TOÇILLA 0116727
1163 XHEMILE LATA 0121038
1164 XHENI DASHI 0117335
1165 XHENI STAFUKA 0116724
1166 XHENI DERVISHI 0116762
1167 XHENIOLA HYSKA 0051183
1168 XHENISA LILA 0117389
1169 XHENISELDA KODHELI 0116912
1170 XHENSILA FILE 00412078
1171 XHENSILA MYFTARAJ 0051094
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1172 XHENSILA BUZI 0117336
1173 XHENSILA GJONAJ 0117406
1174 XHENSILA OSMANI 0116709
1175 XHENSILA SHKULAKU 0116779
1176 XHENSILA KALOSHI 0117014
1177 XHENSILA HAKA 0117083
1178 XHERDJANA SKËNDERAJ 0116660
1179 XHESARA NELAJ 0117440
1180 XHESI VRETO 0117412
1181 XHESIANA JASHARI 0117253
1182 XHESIKA IZVIRA 0101065
1183 XHESIKA MEMOLLA 0117348
1184 XHESIKA BALLA 0116775
1185 XHESIKA KAPLLANI 0116790
1186 XHESINA GALANXHI 0116994
1187 XHESJANA KUQI 0030940
1188 XHESJANA KAJA 0030942
1189 XHESJANA SADIKAJ 0060373
1190 XHESJANA HASANI 0116759
1191 XHETAN KAJA 0020352
1192 XHEVAIR SULOZEQI 0120779
1193 XHEVE NERGUTI 0080369
1194 XHEVRIJE SINA 0117012
1195 XHILDA PAJA 00412034
1196 XHILDA KAPO 0116815
1197 XHILDA BARDHI 0116945
1198 XHOANA BREGU 0120976\1
1199 XHOANA SKURA 0116744
1200 XHOANA MEMA 0116949
1201 XHOENA BLLOSHMI 0117311
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1202 XHONI RIKA 0117301
1203 XHONIS MALÇELLARI 0116749
1204 XHOVANA RROZHANI 0101091
1205 XHULIA MANE 00412038
1206 XHULIA GREMBI 0051074
1207 XHULIA HAMOLLARI 0116760
1208 XHULIAN BALLIU 0117445
1209 XHULIAN FERATI 0116635
1210 XHULIAN BREGU 0116857
1211 XHULIAN DURO 0116958
1212 XHULIANA KALEMAJ 0116718
1213 XHULIANA BEQARI 0030918
1214 XHULJA DERVISHI 0051124
1215 XHULJANA QETI 0051190
1216 XHULJANA BEDELI 0117137
1217 XHULJO IDRIZAJ 0121141
1218 YLJANA RAPAJ 0116804
1219 YZEDIN HATILLARI 0051144
1220 ZAMIRA KROJ 0060368
1221 ZEF NDRECA 0030952
1222 ZENEL KËRÇYKU 0116739
1223 ZENGJINE PUSHI 0116995
1224 ZINET SHEHU 0020351
1225 ZOGË VATA 0101072
1226 ZYBIANA BUZI 0030946
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Ndërtuan në tokën e shtetit ose të të tretëve, marrin tapitë për tokën

Lista me 600 pronarë që u
miratohet e drejta mbi truallin
Përfituesit Tiranë, Shkodër, Durrës, Elbasan dhe Korçë

Miratohet lista me
personat që kanë
ndërtuar pa leje

dhe fitojnë të drejtën e pronë-
sisë mbi sipërfaqet ndërti-
more. Me një vendim të
veçantë, qeveria ka përcak-
tuar metra katrorë për par-
celat ndërtimore në Tiranë,
Shkodër, Durrës, Elbasan
dhe Korçë. Janë 600 për-
fitues në të gjithë vendin, të
cilët do të marrin tapitë për
truallin mbi të cilin kanë
ndërtuar. Në listën e mirat-
uar nga qeveria janë përcak-
tuar sipërfaqet për çdo për-
fitues, ndërsa ngarkohet
ALUIZNI për pasqyrimin e
tyre në dokumentet për-
katëse. Përfituesit do të mar-

rin tapitë për sipërfaqet e
përcaktuara në VKM, pavar-
ësisht sipërfaqes që kanë
deklaruar në procesin e
vetëdeklarimit të ndërtimit
pa leje. Përfituesit kanë mby-
llur të gjithë detyrimet dhe

pritet të marrin tapinë për
tokën.
KALIMI I PRONËSISËKALIMI I PRONËSISËKALIMI I PRONËSISËKALIMI I PRONËSISËKALIMI I PRONËSISË

Kalimi i së drejtës së
pronësisë mbi parcelën ndër-
timore të objektit pa leje
bëhet sipas dispozitave të

Kodit Civil. Sipërfaqja e par-
celës për të cilën miratohet
kalimi i së drejtës së pronë-
sisë nuk mund të jetë më e
madhe se trefishi i sipërfaqes
së bazës së ndërtimit dhe për
ndërtimet pa leje me funk-

sion banimi jo më shumë se
500 m². Sipërfaqet mbi masat
e përcaktuara në këtë pikë,
të cilat për shkak të për-
masave ose konfiguracionit
nuk mund të shfrytëzohen
më vete për ndërtim i shiten

poseduesit të ndërtimit pa
leje sipas vlerës së pronës,
të miratuar me vendim të
Këshillit të Ministrave,
vetëm nëse ka shprehur më
parë vullnetin nëpërmjet një
kërkese me shkrim.

432 SELMA MALI 200
433 ALI HAXHIMALI 399.6
434 MUHAR TARJA 180
435 MUHAR TARJA 327.9
436 SHEQY SPAHIU 479.1
437 BARDH HOXHA 408
438 ADEM KASA 274.2
439 VESEL RRUMBULLAKU 356.7
440 HASAN QOKU 432.6

DEMIR ELEZAJ
HYSNI ELEZAJ

442 TAG HYSA 177.6
443 ZYHDI LAMAJ 358.2

XHEM PETKU
ASLLA PETKU
ASLLA PETKU
ASLLA PETKU

445 XHEMA KOTARJA 294.3
446 DULBI KURTI 289.2

447 BASHKI KETA 298.8

448 VASIL RISTANI 333.2

449 SABRI XHEMALI 489.9
450 HASAN DERVISHI 423.9

451 AFES KUME 207.9
452 KADRI MULLETI 321.3
453 KAMBER MILLOSHI 339.9
454 AZEM RRENJOLLARI 206.6
455 ASLLAN CANKO 226.8

JANAQ

DASHNO
ISMAIL

ALFRED
LULZIM

TRENDAF
ALTIN

KRESHNI

HEKUR
YLLI

INES
SELIM
ARJAN

444

XHEVRI

500

SUL
ISMET
FEHMI

ZYDI

441
DHURA

140

ARJAN

ARTAN
LULZI

FADIL
GEZIM

ISMET
QAMIL
ARBE

BILAL

456 HAMIT FUÇIA 85.4
457 SHEQYR KULLOLLI 333.3
458 SABRI FERATI 261.9
459 RAMAZA VELIJA 300.3
460 ISLAM OZUNI 258
461 JONUZ TROKSI 396

463 SUL AXHAMI 197.7

RAHIM OSMANLLARI 321.3

QARKU   TIRANE,   ZONA KADASTRALE  2105,ZVRPP TIRANE

466 AJET
XHEVD
ET ALUKU 500

QARKU   TIRANE,   ZONA KADASTRALE  2119,ZVRPP TIRANE

467

IDAJE
T

RRAH
MAN

ÇEÇA 232.2

KURTISH

QARKU  TIRANE,   ZONA KADASTRALE  3866,ZVRPP 

HYSE

HAJREDI
SULEJMA

ZABIT
NAIM

PETRIT
LUAN
QARKU   TIRANE,   ZONA KADASTRALE  1605,ZVRPP TIRANE

468 KOL KAÇORRI 388.8
QARKU   TIRANE,   ZONA KADASTRALE  1377,ZVRPP TIRANE

BARDHO

469 HAMDI HASA 264
470 RESHI LIKA 307.2

471 XHEMA DERVISHI 381.9

472 ZYHDI HAXHIASI 363.6

474 BAJRA TERZIA 291.9
475 Nezir Xhelili 98.7
476 Selman Habilaj 276

Thanas Kreko
Gani Beqo

Timoleo Mertiri
Anastas Thomagjini

Faslli Beduli
Ruhan Omeri
Ruhan Omeri

479 Mane Guga 33.4
480 Selfo Hoxha 383
481 Pano Kuçi 405
482 Gjike Roshi 432
483 Asllan Konomi 327
484 Thanas Marku 23
485 Niko Qurku 110

Hetem Isufi
Mezan Isufi

487 Sotir Angjeli 90
QARKU  VLORE, ZONA KADASTRALE  8642 ZVRPP SARAN

488 Nikolla Papa 195.88
489 Premul Mato 93
490 Premul Hysa 76

Sefedin Poda
Skende Poda

492 Xhemal Ali 346.98
493 Astrit Zejno 500

Nazmi Demi
Lutfi Demi

495 Dano Muskaj 606

Meno Demiri
Feti Mehmeti

Mezan Meleqi
Foto Kovi

Shkelqim
QARKU  VLORE, ZONA KADASTRALE 8642, 8641 ZVRPP 

496

Duka

50

Mezar
Sokol
Emilia

Arsi

494
Avenir

220
Enise

491
Petrit

15.2
Raime
Jakup

Janaq
Julian
Vasil
Jorgo
Eftali

486
Kase

3
Shaqir

Llazar

Jorgo
Laureta
Maldona

Lefter
Thodhor

478
Benet

290
Rodolf
Arben

Alem

QARKU   TIRANE,   ZONA KADASTRALE  2953, ZVRPP TIRANE

AGRON
Myftar
Sokol

477

Themisto

6.2
Shpresa
Suzana

LULZIM
ZYBER
QARKU   TIRANE,   ZONA KADASTRALE  1906,ZVRPP TIRANE

PETRIT
QARKU   TIRANE,   ZONA KADASTRALE  1498,ZVRPP TIRANE

GAZMEN
QARKU   TIRANE,   ZONA KADASTRALE  3714,ZVRPP TIRANE

473 LULZI
M

HYSEN ROBETA 238.5

QARKU   TIRANE,   ZONA KADASTRALE  3976,ZVRPP TIRANE

497 Shpeti Dauti 500
498 Teme Memlika 364
499 Sali Sali 384

Izet Rrapaj
Agim Rrapaj

Rexhin
Perparim

Luan

500
Luiza

300
Çaush

501 Pando Mano 254.79

502 Avni Fataj 350

503 Idris Mucobega 319
504 Hamit Lazaj 303
505 Çerçiz Sinani 300
506 Lamçe Kuspa 496

QARKU  VLORE, ZONA KADASTRALE 3832 ZVRPP SARAN

QARKU  VLORE, ZONA KADASTRALE 2264 ZVRPP SARAN

507 Petro Sullaj 500

Mico Sterjo
Thoma Sterjo
Thoma Kaishi

510 Koci Muka 218
QARKU  VLORE, ZONA KADASTRALE 2297 ZVRPP SARAN

QARKU  VLORE, ZONA KADASTRALE 8642, 8641 ZVRPP SA

511 Ramada Mollanji 107
512 Qamil Daci 286

Manol Merkuri
Manol Merkuri

Thodhori Anagnosti
Panajot Kiço
Nasho Dalani
Nasho Dalani
Nimet Shenaj

Muharre Xhelilaj
Idriz Ahmeti
Vasil Gjikopulli

513 Hetem Halili 400
Birçe Koka
Shefik Gjika

515 Faik Papaj 49
516 Mezar Alushi 303
517 Sulo Dalani 49

Selam
Bilal
Spiro

Jani
Spartak

Spiro

509

Spiro

143.6

Vasillo
Mihal

Lefter

Elton

Arjan
QARKU  VLORE, ZONA KADASTRALE 8642, ZVRPP 

Angjellos
QARKU  VLORE, ZONA KADASTRALE 8642, 8641 ZVRPP 

Ardian
Dashnor

Nafiz

Çlirim

514
Leni

266
Irena

Jorgo

Gezim
Daut

513

Ferdinand

158

Ferdinand
Ziso

Kristo
Irodhi
Irodhi
Nuri

518 Pilo Qesko 206
519 Sami Meçani 315
520 Dalan Sadiku 408
521 Gligor Kaçi 267
522 Hysen Salaj 197
523 Xhelal Telo 282
524 Selfo Beqo 238
525 Xhemil Sadiku 300
526 Tajar Beka 496
527 Isa Llodos 417

Selma Bardho
Bajram Bardho
Bajram Bardho
Bajram Bardho

529 Vasil Thodhori 64.5

Mario
Alban

528

Bajra

500

Ilia
Kujtim

Shahin
Kosta

Jani

Mihal
Sotir

Shkelqi
Majlind

Dhimit
Llazaros
Sadik
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530 Koçi Dini 382
531 Stavro Papa 876
532 Hiqmet Muhameti 500
533 Shefqet Veneti 279
534 Kostan Dashi 425
535 Avdul Llodos 420
536 Hysni Guçe 320
537 Kola Babi 493
538 Jakup Ahmeti 294
539 Hasan Behaj 230
540 Gani Sali 447
541 Shaba Idrizi 179
542 Shaba Nurka 453

Barjam Zyka
Sejdi Jaupi

544 Gjoleke Zhupa 438
545 Kristo Babi 295
546 Idriz Hasani 500
547 Kosta Jani 495
548 Isa Llodos 312

549 Koço Papagjika 44
550 Rako Qurku 11
551 Zehni Mehmeti 500
552 Ruhan Beiqi 154
553 Tefik Lengu 445
554 Tefik Lengu 480
555 Sokrat Duvli 412

Qani Sinomati
Shaqo Sinomati
Kudret Vasili
Thimjo Vasili
Pando Jorgji

72
Vitore

Vojsav
Zaharja

Vangje

Istref
Foto

Dritan
Thoma

Arenc
Thana
Rolan
Sovjet
Bashki
Maksi
Ahmet

Jani

556
Izet

Tajar
Patriot
Ledion

Vesel

543
Fiqiri

366
Natas

Spiro
Hektor
Hamle
Panajo
Perikli

Kadri
Rakip
Haralla

Bashki

Spiro Jorgji
Shefqet Allkushi
Pasho Allkushi
Vasa Thano
Kristo Thano
Pando Jorgji
Spiro Jorgji

558 Namir Barka 661
559 478

QARKU _TIRANE, ZVRPP       TIRANE , ZONA KADASTRALE

560 DYLAV NDREU 432.6
561 ISA BAKALLI 373.8
562 FIQIRI DIDA 262.5
563 LUTFI BOJA 65.1

564 GJERG NEÇAJ 367.8
565 RRAH CENALIA 111.6

566 DODE CUBI 396.6
567 MYSLI ELEZAJ 312.9

568 SADIK XHOKOLA 258.9
QARKU TIRANE, ZVRPP TIRANE , ZONA KADASTRALE 288

569 SERAN SAHITAJ 269.3
570 ESAT XHETANI 278.7
571 DALIP BUKAÇI 350.1

BEQIR VLADI
HAJREDI VLADI

573 IBRAHIM LUSHI 280.5
574 RAMAZA ZOLLUMI 66

QARKU _TIRANE, ZVRPP       TIRANE , ZONA KADASTRALE

575 HEBIB MATA 369

576 ÇEL KUÇANA 69.6
577 TAHIR HOXHA 173.5
578 MEHMET BUSHGJOKAJ 355.5

ASQERI XHUNGA
SKENDE XHUNGA

580 XHETAN CIKU 237.9
581 ARIF BALA 112.5
582 HASAN SPAHIU 86.8

QARKU TIRANE, ZVRPP TIRANE , ZONA KADASTRALE 

NEXHAT
ASLLAN
MEHMET

SHEM
EDUAR

SEFEDIN
QARKU TIRANE, ZVRPP TIRANE , ZONA KADASTRALE 

ARANIT
SABRI

GENTJAN

579
EDUART

105.2
FLOREN

VASHE

572
MENTO

232.3
QAMIL

Majlinda
Alva Coonstruction SH.P.K

LAVDRI
NADIR
FERIT
ERAL

QARKU TIRANE, ZVRPP TIRANE , ZONA KADASTRALE 

PJETE
TIME

QARKU TIRANE, ZVRPP TIRANE , ZONA KADASTRALE 

NDUE
GANI

QARKU TIRANE, ZVRPP TIRANE , ZONA KADASTRALE 

SHERI

MUEDIN

557

Olimbia

26

Lavdie
Veip

Thoma
Ana

Vangjel
Olimbia

ALFRED

583

SHKELZ

OSMAN LEKA 487.2
DASHN
EDMON

584 FIQIRI UKA 395.4
ISAK LAMA
ZAIM LAMA

586 NDUE GJERGJI 265.9

587 XHELAL FERATI 136.3
588 PAL PROGRI 355.5

QARKU TIRANE, ZVRPP TIRANE , ZONA KADASTRALE 259

589 MUHAR MUCA 431.1
590 VASIL ZHAKO 152
591 VASIL ZHAKO 107
592 MANTH BEKARI 430

593 JANI PAPA 336
594 PAVLLO BARKA 387
595 SOKRAT QIQI 47
596 VANGJE ÇAVO 97
597 DHIMITR LOLO 240
598 GAQE DHIMA 20

PANDELI 17
PILO

EVRIKL
THEOFA

ARTAN
KOSTA

MARIJ
QIRJAK

599
APOSTO

ZHERDI
MARIKA

QARKU TIRANE, ZVRPP TIRANE , ZONA KADASTRALE 

ANILA

585
ERONI

373.5
ISAK
SHAN

QARKU TIRANE, ZVRPP TIRANE , ZONA KADASTRALE 

HASIM
NDUE

FIQIRI
ILIR

LLAERT
MIHAL

14

601 GJOLE
Ë

KRISHTI 170
602 HASAN MAHMUTAJ 120
603 BAJO BOCI 500
604 BAJO BOCI 150
605 BAJO BOCI 150
606 MANE RABAJ 375
607 HETEM KOÇIU 425
608 REHIT SALI 3.4
609 KUJTIM VEIZI 377

610 HODO DINE 26
611 HODO DINE 118
612 MUHARE MIHA 277
612 SHIKO PEÇA 500
612 ELMAZ DHULI 248
612 MUHE ÇAUSHI 162
612 SIBE BILIBASHI 330
613 JORGO FISHEKU 106
614 LAKE JARAZI 28

36.5

616 KOSTA GOÇI 31.9
617 REXHE HARIZI 300.0
618 ELMAS ÇOÇKA 41.0
619 ARIF ÇUMANAJ 160.0
620 MEDIN BEGA 52.5
621 USTREF RUKO 60.0
622 SABRI RUKO 500.0
623 IMZO VOCKA 100.0
624 LUAN RUKO 290.0
625 VELIKO PEÇI 227.6
626 BRAHO DINA 262.5
627 HASAN SHENA 395.0

628 FETAH KORE 360.0
629 VANGJ SAMARA 41.6
630 EMIN HIDA 310.0
631 RIZA HYSESANI 120.0

JETNOR
KOSTA

MEHMET
DALIP

SABRI
DANIE
FADIL

EMILJA
ARBE

THANAS
LIMOS
ZIVER
GLIGO
LESK
FATOS

KOSTA
HAKI
ELMAZ
ELMAZ

ELISAB
NEVRU

ARTU
ARTAN
SAIMIR

QAKO
ADELINA

615

LEKO
,LUMTËRI

, ANITA, 
FREDI

VEIS, 
HAKI, 
LEKO KADËNA

KRIST

SHPËTIM
SHPËTIM
SHPËTIM

REFAT
JANI

600
ARTUR, 
FILANT
HI

VELI
,ISTREF RURI

VLADIMI
MAHMU

632 XHAVAT HAXHIAJ 108
633 ARSHI HAXHIRAJ 204
634 ARSHI HAXHIRAJ 156
635 SAMI METAJ 258

NJAZI METE
NJAZI METE

637 NJAZI METE 362
    VLORE_, ZONA KADASTRALE       2955      , ZVRPP  VLO

638 GJYSH HALILAJ 180
639 GJYSH HALILAJ 279
640 GJYSH HALILAJ 396
641 RAMIS HALILAJ 204

LALO BEGAJ
LALO BEGAJ

643 BEXHE ZAHAJ 393MAJLINDA

ALBA
PAJTIM

HETEM
ARANIT
JETNOR

ANILA
    VLORE_, ZONA KADASTRALE       8602      , ZVRPP  

642
PETRIT

298
ALEKS

AURORA
ARTUR
HAXHI

FERDINA

636
SEJDI

445

VIZHDA MEMINAJ
VIZHDA MEMINAJ

645 ISMET SEJKO 249
646 KOZMA GEGA 462

647 HYSEN SEJKO 162

648 ISUF FEIMI 282
649 ISUF FEIMI 33
650 FEJZO BINAJ 453
651 BASHK GLLAVA 141

VLORE_, ZONA KADASTRALE      8602      , ZVRPP  VLORE

    VLORE_, ZONA KADASTRALE       8601      , ZVRPP  VLO

653 BARDHU BARDHAJ 275
654 XHEZO AVDULI 500
655 SEFEDI MEMOKONDAJ 160
656 RAMADA MYFTARAJ 249
657 BILBIL XHINDI 262

    VLORE_, ZONA KADASTRALE       8603      , ZVRPP  VLO

658 MUÇO YMERAJ 83
QEMAL MELEQI,
AHMET MELEQI
KORAQ MEHMETI
VASIL MBOLE

IBRAHIM MBOLE
PANAJO XHAXHO
POLIZOI XHAXHO
ISLAM JAUPI

VANXHE KUCI
661 FANI KOLA 245
662 FIÇOR ZERAJ 188

    VLORE_, ZONA KADASTRALE       8604      , ZVRPP  VLO

663 MEZAN HYSENI 228
664 SALI PAPA 246
665 MYQERE ÇIFLIKU 213

MUHAR PAPA,
LEFTER PAPA,
LEFTER PAPA

667 FEJZO SPAHAJ 447
668 QERIM SULOVARI 387.7

ARDIA
DHIMIT

ROLAN
HYSNI
MYFIT

666

LEFTE

84

NIKO
ANA

SHKEL
PELLUM

660

AGRO

68

ALTIN
XHULJA
KASJANI
FERDIN
KASTIO

ZAHARU

FATBAR

659
ALTIN

72
SADIK

GEZIM
ARBE

BASHKI
XHEZ

LULEZI

ERVIS
MIHALLA

    VLORE_, ZONA KADASTRALE       8603      , ZVRPP  

ISMET
    VLORE_, ZONA KADASTRALE       8604      , ZVRPP  

ORGEST
ORGEST
ANTON
ALTIN

644
ARBEN

500
ALEKSAN

669 BEJAS ISAI 447
    VLORE_, ZONA KADASTRALE       8605_ , ZVRPP  VLOR

670 LUTO BEGAJ 300
671 SINAN PETOSHATI 325
672 SAMI CANAJ 300
673 JAHJA SADEDINAJ 348
674 HALIM BALA 278
675 SHEFIT PASHO 228

    VLORE_, ZONA KADASTRALE       8602      , ZVRPP _VLO

676 ENVER HYSA 228
    VLORE_, ZONA KADASTRALE       1952_ , ZVRPP  VLOR

678 ABAS MEHMETI 717
    VLORE_, ZONA KADASTRALE       1569_ , ZVRPP  VLOR

METE XHEBROJ,
METE XHEBROJ,
METE XHEBROJ.

SPARTAK
SAVO

QARKU DURRES, ZVRPP DURRES , ZONA KADASTRALE 

GRANIT
VITO

HEKTOR
ARSEN
SAKO

XHEZMI

LULJET

ESAT

679

MUSA

492

AHME

681 JONUZ SALA 285.6

DREJTORIA E ALUIZNI-T TIRANE (VERI)
QARKU  TIRANE , ZONA KADASTRALE 8120, ZVRPP TIRANE

XHAFERR

MUSTAF TABAKU 56.7

XHAFER SALLA 364

ABAZ ÇULLHAJ 333.3

MAKS SULA 313.5
CAUSH SULA 389.4

VASIL MUFALI 401.1
KU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan ,  ZONA KADASTRALE  

GENTI
KU  Elbasan, ZVRPP  Elbasan ,  ZONA KADASTRALE  

ARKU  Elbasan, ZVRPP  Peqin ,  ZONA KADASTRALE  

YLLI
ARKU  Elbasan, ZVRPP  Peqin ,  ZONA KADASTRALE  

ELMAZ
ARKU  Elbasan, ZVRPP  Peqin ,  ZONA KADASTRALE  

PETRI
ARKU  Elbasan, ZVRPP  Peqin ,  ZONA KADASTRALE  

LUKA
ILIR
QARKU  ELBASAN  , ZVRPP  ELBASAN   , ZONA 

QARKU  ELBASAN  , ZVRPP  ELBASAN   , ZONA 
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KRITIKA

Bozidar Prosenjak

"Romani do të surprizojë
shumë me thellësinë e tij,
por për këtë thellësi
 duhet të rritesh"

Kreuztanne, ose kur lepuri
i madh doli nga shkurret e vogla

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 pjesë këmbimi, mirëmbajtje
dhe riparim i automjeteve të Bankës së Shqipërisë për një periudhë një vjeçare”

‘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 4,000,000 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. 1844), çdo ditë 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 pjesë këmbimi, mirëmbajtje
dhe riparim i automjeteve të Bankës së Shqipërisë për një periudhë një vjeçare”
Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit, në
Bankën e Shqipërisë, deri më datë 15 Prill  2019, ora 11:00, kohë në të cilën do të hapet edhe tenderi,
ku ftohen të marrin pjesë kandidatët ose përfaqësuesit e autorizuar të tyre.

Romani KREUZ
TANNE - Udhëkryqi,
shkruar nga sh-

krimtari, piktori dhe fo-
tografi shqiptar, Fate Velaj,
u përkthye në kroatisht
nga gjermanishtja nga
Boris Peric dhe u vendos
qysh në fillim te kolana pres-
tigjioze e bibliotekës "Alfa",
tek "Dobra prosa" ose
"prozë e Mirë", duke i dhënë
kështu publikut lexues
kroat, veçanërisht për njo-
hësit e zhvillimeve të
mundësive letrare kroato-
shqiptare të epokës/kohës
të re, privilegjin të njihen
me këtë autor tejet intere-
sant dhe veprën e tij shumë-
palëshe. Fate Velaj si per-
son dhe romani i tij
"Udhëkryq" si vepër, me
paraqitjen e tyre pro-
vokojnë kureshtje. Jam
mëse i bindur se lexuesi ven-
das do të ketë rastin të kra-
hasojë veçoritë (ngjash-
mëritë dhe dallimet) e letër-
sisë kroate dhe asaj shqipe,
si dhe të zbulojë rreth ar-
ritjeve të prozës shqipe të
kohëve të fundit. Shfaqja e
këtij libri, me siguri do të
ketë një jehonë të caktuar
për lexuesit, brenda dhe ma-
tanë kufijve e mjediseve
letrare të Ballkanit të cilët,
autorët e këtij rajoni,
shpesh i perceptojnë si një
masë të padallueshme, gati
amorfe e me efekt të
paqartë. Në domenin e kul-
turës dhe artit të gjuhëve të
mëdha botërore (është fjala
për popujt të mëdhenj në
numër- anglisht, gjerman-
isht, frëngjisht, rusisht ... -
mbizotëron mendimi i za-
konshëm se, "lepuri i madh
mund të dalë vetëm nga një
shkurre e madhe". Kështu,
nga literatura e të ashtu-
quajturve popuj të vegjël,
nuk pritet që dalja e një ve-
pre të tërheqë aq shumë vë-
mendjen e publikut të gjerë.

Prandaj, surprizat e
kënaqshme janë edhe më të
mirëseardhura. Romani i
Fate Velajt "Udhëkryq" ësh-
të një tregim për jetën e një
emigranti të ri shqiptar që
kërkon vendin e tij nën di-
ell, në Austri. Ndoshta ësh-
të kjo, në kuptimin më të
mirë një histori evropiane
- përgjigje e ofruar për py-
etjen ende të hapur të civi-
lizimit për të arritur forcën
kohezive brenda komuni-
tetit të kombeve evropiane
(Evropës së Bashkuar). Si
një shqiptar, i cili është me
zemër, më saktë me rrënjë i
lidhur pazgjidhshmërisht

me atdheun e tij  Sh-
qipërinë, mundet në të
njëjtën kohë të jetë jo
vetëm funksionale, por një
pjesëtar i dedikuar me
shpirt i komunitetit të ri
shoqëror dhe politik, ku ai
gjeti shtëpinë e tij të re,
gjuhën e të cilit, kulturën
dhe ligjet i ka pranuar me
respekt të plotë si të tijat.
Romanet për emigrantët
shpesh flasin për jetën e
vështirë që kalojnë dhe për
vuajtjet që ata përjetojnë,
të ndarë nga vendi i tyre i
lindjes, duke u ndjerë
përgjithmonë të huaj në
atë pjesë tjetër të botës.
Dhe ja çudia, ky roman, në
të vërtetë, duke mos fshe-
hur dhimbjen dhe lotët,
sepse nëna e tjetrit nuk ësh-
të nëna jote, nuk ngjan
aspak me të parët. E
kundërta, personazhi krye-
sor është njeri që e ka qetë-
suar zemrën duke gjetur
qetësi në tokë të huaj - pa e
humbur vetveten. Njeriu
që ka gjetur atdheun au-
tentik në shpirtin e vet.
Dhe kjo është me të vërtetë
diçka e re. Romani është sh-
kruar realisht. Në mënyrë
të veçantë, shkrimtari i jep
detajet kaq hollësisht sa që
lexuesi ndonjëherë ka nd-
jenjën se faktet do të për-
doren si dëshmi në ndonjë
proces gjyqësor në të ardh-
men. Aftësia/mjeshtëria e
tregimtarit,  megjithatë
qëndron në faktin se, pavar-
ësisht renditjes së shumë
detajeve dhe në anën tjetër
të një pritjeje të mund-
shme, proza nuk tingëllon
aspak e lodhshme. Dhe sa
më shumë që lexuesi i afro-
het fundit të romanit, është
më i lehtë dhe tërheqës
bëhet nga faqja në faqe,
kështu që pothuajse të vjen
keq që gjendesh në përfun-
dim të tregimit.

PËRFUNDIMIT, APO
PRITJES SË
VAZHDIMIT?

Romani është konceptu-
ar kronologjikisht, që nga
ardhja e të riut shqiptar në
një mjedis të ri, në një vend
gjuhën e të cilit nuk e njeh,
zakonet e të cilit nuk i di,
ligjet e të cilit jo gjithmonë
janë të favorshme për punë-
torët e huaj dhe në raste të
ndryshme ka keqkuptime
dhe konflikte midis njerëzve
të kombësive të ndryshme,
por edhe në nivel emi-
grantësh dhe vendasish.
Karakteri kryesor i roman-
it, duke portretizuar his-
torinë e tij në vetë të parë,
në këtë luftë të mbijetesës
totale është një ndryshim i
rëndësishëm në krahasim
me shumë të tjerë, të cilët e
shohin integrimin e tyre në
një mjedis të ri thjeshtë,
duke refuzuar autenticitetin
e tyre dhe pranimin e të resë,
duke përdorur pa kritere
morale privilegjet që ofron
shoqëria e re. Pra, ata në
fakt bëhen trupi i huaj i asaj
shoqërie dhe kudo që
munden - refuzojnë ose
shmangin zakonet, dety-
rimet dhe ligjet, më saktë,
edhe një shoqëri që ofron
mikpritje, ata nuk e pra-
nojnë vërtet. Nga ana tjetër,
personazhi kryesor, i ring-
jallur në personin autor i
librit, është i kthyer dhe
bashkangjitur vlerave
themelore që solli nga vendi
i tij, duke e pasuruar kësh-
tu mjedisin e ri. Nëse ekzis-
ton lehtësi në leximin e këtij
romani, atëherë ajo nuk

qëndron në komplotin in-
trigues të veprimit, por qën-
dron në të vërtetën. Dhe kjo
e vërtetë është në shërbim
ose, më mirë të thuhet, në
mbrojtje të jetës. Le të mar-
rim shembullin, ndoshta
fragmentin më të ndjerë dhe
më dramatik, në të cilin au-
tori përshkruan humbjen e
fëmijës së tij gjatë lindjes. Të
përjetuarit e thellë, si dhe
seria/vargu psikologjik i
ndërthurur filigranisht,
gjatë kësaj ngjarjeje mund
të jetë pika më e ulët e ekzis-
tencës së figurës kryesore

në mjedisin e ri. Momenti
kur ai prek fundin e fundit.
Por këtu, më në fund, del në
pah ose kapitalizohet an-
gazhimi ndaj virtyteve
njerëzore, që personazhi
kryesor ka përqafuar/kuru-
ar gjithë jetën e tij, sepse
familja e tij e re nuk është
më vetëm, por e rrethuar
nga miqtë e tij austriakë.
Dhe kjo po e kthen sërish në
jetë. Në të njëjtën kohë mby-
llet unaza e integrimit. Nje-
riu, i cili është duke u për-
pjekur të jetë i sinqertë dhe
i drejtë, i rrethuar nga të
njëjtit njerëz si ai, pavarë-
sisht kombësisë, tregohet si
floriri dhe mbi të, diamanti.
Që nga ai çast fillon rritja
reale e familjes shqiptare në
shoqërinë austriake. Besi-
mi, miqësia, besnikëria,
dashuria nuk kanë kufi. Dhe
i ardhuri nuk është më i
huaj. Është artisti ose siç e
quajnë tashmë austriakët
"Herr Künstler" mbasi,
afirmimi i tij i mëtejshëm re-
alizohet natyrshëm, bazuar
në aftësitë dhe talentet që
disponon dhe i vë në shërbim
në mjedisin e ri.

Në gjurmët e këtyre vëzh-
gimeve është e mirë të shihet
me kujdes titulli i këtij ro-
mani. Pavarësisht nga fjala
"Udhëkryq", të shfaqet ideja
si një pikëpamje gjeografike -
pamje e udhëkryqeve të sh-
tigjeve nga të cilat vjen ose
shkon secili prej nesh në drej-
time të ndryshme. Por të
ndalesh në kryqëzim/
udhëkryq do të thotë të
gjendesh në vendin e vendim-
it. Në ç'drejtim shkohet?
Sepse hapi i parë vendos për

të tjerët. Kështu është edhe
në shpirtin ose zemrën e nje-
riut. Udhëkryqi ndodh te të
gjithë ne. Ne të gjithë udhë-
tojmë deri në një pikë ku du-
het të merret vendimi. Ven-
dimi fshin të drejtën/fatin fa-
tal. Për shumë njerëz, fati
është jeta, sepse në udhëkry-
qin kryesor ata nuk morën
vendimin e duhur. Ndërsa ro-
mani i Fate Velajt është një
konfrontim me vendimin.
Këtu më shfaqet intensivisht
një pamje nga vendlindja
ime, Podravina. Burrat e
mençur, në dukje primitivë,
që punonin në fushë, dinin të
thoshin: "Nëse duhet, pësh-
tyje veten në fytyrë, por
mbaje atë gjithnjë të pastër"!
Evropa ka shumë të mësojë
nga kombet e vegjël dhe
anasjellas. Romani
"Udhëkryqi" i Fate Velajt do
të surprizojë shumë me
thellësinë e tij, por për këtë
thellësi, duhet të rritesh/
përgatitesh. Për fat të keq
ka shumë që nuk janë në
gjendje të marrin frymë në
këto thellësi. Atyre iu takon
sipërfaqja. Të tillë sot goda-
sin me shkopinj nëpër sh-
kurre të mëdha (vende dhe
popuj më gjuhë të mëdha) se
si të mund të nxirrnin prej aty,
lepurin e madh, por lepuri,
nganjëherë, kërcen nga sh-
kurrja e vogël dhe romani
Kreuztanne i Fate Velaj ësh-
të dëshmia më e mirë për këtë.
Shkrimtari Fate Velaj me ro-
manin e tij ndriçoi nderin e
shqiptarëve dhe të Sh-
qipërisë. Për të shpresuar se
do ta bëjë këtë edhe në të
ardhmen. *Shkrimtar,
Zagreb, 18 mars 2019.
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Nga bebushi i Adelina Tahirit te vajza e Loredanës dhe Mozikut, veshjet më të shtrenjta për fëmijët

Vogëlushët
e VIP-ave mbulohen nga luksi

Trendi që nga mosha 0, kush vishet me mijëra euro për një xhiro

Luksi në ditët e sotme është një ele
ment, i cili identifikon personazhet VIP
të huaj dhe jo vetëm. Trendin e të ve-

shurit me firmat më të shtrenjta e me mod-
elet më të fundit mesa duket prindërit e
rinj e kanë transmetuar edhe te fëmijët
e tyre që në vegjëli. Kjo ka nisur që herët,
por ka qenë element identifikues i famil-
jeve mbretërore. Ndërkohë që luksi tani
është element identifikues i VIP-ave në
gjithë botën duke filluar që nga familja
Kardashian, Beyonce e Jay-Z, këngëtar-

 Pamela Aliaj

ja latine Cardi-B e sigurisht që një trend
të tillë nuk kishin si mos ta ndiqnin edhe
VIP-at tanë shqiptarë.  Në një përm-
bledhje të shkurtër kemi sjellë një album
me veshjet  e  foshnjave apo dhe
vogëlushëve që s’kanë mbushur ende 1
apo 2 vjeç të mbuluar nga firmat më të
fundit e veshjet më të shtrenjta. Nga
mijëra euro për një kombinim për të dalë
xhiro me mamin e babin, kush janë fosh-
njat që mbajnë në trup firmat më të sh-
trenjta të momentit.

Adelina Tahiri
me djalin

Jon Markov
Ajo është bërë nënë para disa

muajsh. E Joni duket se do të rritet i
veshur vetëm në rroba të firmave më
të njohura. Kjo pasi këngëtarja Adelina
Tahiri që në lindjen e tij u përkujdes që

djali i saj edhe të flejë në rroba të
shtrenjta. Ajo në një fotografi të

publikuar në muajt e parë të
vogëlushit tregon se Joni ka edhe

shtratin dhe rrobat e gjumit të veshura
me firmën e njohur ‘Burberry’. Si dhe
karroca e tij është e firmës së njohur

Cybex, e që nga një kërkim në
Internet, kushton 1800 euro, shtuar

dhe çmimin i kolltukut të foshnjës 300
euro, plot 2100 euro gjithsej.

Nora Istrefi dhe Robert Berisha me vajzën Rene

Rene, vajza e
vetme e këngëtarëve
kosovarë Nora dhe
Robert Berisha ka

veshur që në moshë
të vogël firmat më të
njohura të kohës dhe

të shtrenjta
gjithashtu. Që pa

mbushur një vjeç atë
e shohim nëpër

postime me veshje
të ndryshme si:
Burberry, Dior,

Timbarland, Addidas,
Zara kids etj.

Këpucët dimërore që ajo ka veshur kur ka qenë
shumë e vogël, të markës Timberland, kanë vlerën e
130 eurove, ndërsa pallto e Burberry arrin vlerën e

507 euro. Ndërkaq që fustani i saj i parë i veshur për
Babyshower-in e saj ishte i firmës Christian Dior dhe

kushtoi jo më pak se 890 euro.
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 Lumi B dhe
djali i tij, Blini:

Këngëtari i njohur Kosovar, Lumi B nuk
heziton të paraqesë në Instagram veshjet

e djalit të tij plot stil dhe shumë të
shtrenjta. Blini vishet me Addidas, Zara

kids, Timberland, Nike dhe ka raste edhe
me veshjet të tjera si Givenchy e kemi
parë të veshur vogëlushin. Ndërkaq në

koleksionin e ri të Addidas by Kanye
West, djali i reperit i kishte të tri llojet e

atleteve të cilat kalonin çmimin e 400 euro
secila. Ndërkohë që nuk mungojnë dhe
modelet e fundit të Nike për fëmijë që të

gjitha i gjen tek garderoba e Blinit, të cilat
arrijnë vlerën e mbi 500 euro. Ndërsa në

koleksionin e limituar të Givenchy për Nike
arrin vlerën e 600 euro të veshura tek

Blini. Ndërkohë që në sezonin që kaluam
të dimrit, djali i reperit u vesh me firmën

Timberland kids që kap vlerën e 600 euro.

 Loredana dhe
Mozik me vajzën

e tyre Hana
Mozzik dhe Loredana 4 muaj më

parë u bënë për herë të parë prindër të
një vajze të cilën e pagëzuan me emrin
e veçantë Hana. Loredana dhe Mozzik

e kanë shfaqur kujdesin ndaj vajzës dhe
duket se nuk i mungon asgjë. Veshjet e
saj firmato dhe plotë stil kanë tërhequr
vëmendjen e të gjithëve. Së fundmi,
Loredana ka publikuar disa foto ku

tregon se i ka blerë dy dhurata të bijës.
Në videot dhe fotot e postuara shihen

një palë këpucë të vogla dhe një pallto,
të dyja të markës luksoze Guçi. Në një
kërkim në google rezulton se këpucët

kanë kushtuar 150 euro, ndërsa palltoja
rreth 877 euro, pra në total 1027 euro.

 Jonida Maliqi
dhe djali i
saj, Dan

Këngëtarja e cila do të na
përfaqësojë me këngën e saj “Ktheju

Tokës” në Eurovision këtë vit njihet për
veshjet e saj trendy dhe të shtrenjta.

Por një stil të tillë ia ka transmetuar dhe
djalit të saj, Dan. Që i vogël ai është

parë me veshje të shtrenjta si: Hermes,
Kenzo, Burberry, MCM, Addidas etj.
Edhe pse këngëtarja është treguar

shumë e rezervuar në ekspozimin e
djalit të saj, njerëzit e afërt e kanë vënë
re veshjet e tij të shtrenjta. Po të bëjmë
një kontroll të vogël në internet vetëm
një rrip i Hermes për fëmijë kushton

1000 euro. Ndërkaq Kenzo është firma
e preferuar e Jonidës dhe jo vetëm e

cila është më e lirë se Hermes ku
varion në çmimet nga 50 paund deri në
200 paund. Çanta e MCM që ka Dani

arrin vlerën e mbi 1000 euro ku paraqit
shijen tipike të nënës së tij të të veshurit
trendy dhe konfort. Ndërkohë që atletet

e Addidas nga Kenye Ëest arrijnë
vlerën e 400 euro.
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Rrëfehet balerini: Prapaskenat e programit të ri, VIP-at janë 100% realë

U largua nga “Klan”, flet

GRACIANO
TAGANI:

Shyqyr që ndodhi!
“Asgjë nuk është ashtu siç duket”

Largimi i tij nga “Klani”
bëri shumë bujë në me
diat rozë dhe arsyeja e

këtij largimi ka bërë që të jetë
në qendër të vëmendjes për
disa javë. Por, shumë shpejt
ish-balerini i trupës së Albi
Nakos e gjeti veten në një pro-
jekt të ri krejt të tijin, që do e
sjellë në ekranet shqiptare.
Në një intervistë ekskluzive
për “Bluetooth” të “Gazeta
Shqiptare”, Graciano Tagani
na rrëfen projektet e reja në
“Dance with Graciano” si dhe
prapaskenat dhe të pathënat
e largimit të tij nga “Klani” për
të nisur tashmë një aventurë
të re të paprovuar më parë.

Tani do ta shihni jo vetëm si
balerin, por edhe si modera-
tor. “Gjithmonë kam dashur
të bëj gjëra ndryshe dhe syn-
imi im përveç baletit, ka qenë
të drejtoja një ‘reality’, ose një
program ‘funny’, ose të bëja
një film. Duke qenë se me
baletin kam arritur çdo gjë të
mundshme për sa i përket
Shqipërisë, ishte momenti të
ndiqja synimet e tjera që
kam”, ka thënë ndër të tjera
Graciano. Gjithashtu, ai ka
rrëfyer edhe disa të pathëna
lidhur me jetën e tij private
dhe “kushtet” që ka vendosur
për të dashurën e tij të ardhs-
hme: “Jo balerinë”, - thotë

duke qeshur Graciano. Këto
e të tjera në intervistën e më-
poshtme.

Keni nisur projektin e ri
“Dance with Graciano”. Si
erdhi ideja e këtij projekti?

Gjithmonë kam dashur të
bëj gjëra ndryshe dhe synimi
im përveç baletit ka qenë të
drejtoja një ‘reality’, ose një
program ‘funny’, ose të bëja
një film. Duke qenë se me
baletin kam arritur çdo gjë të
mundshme për sa i përket
Shqipërisë, ishte momenti të
ndiqja synimet e tjera që kam.

Cili ka qenë personazhi
më i vështirë që keni pasur
për t’i mësuar të kërcejë
gjatë eksperiencës tuaj si
balerin?

Personazhe të vështira ka
pasur plot, sepse profesioni
ynë është shumë i vështirë
dhe normal s’ka qenë e lehtë
për ta. Nuk do të doja të për-
mendja emra, por zakonisht
janë emrat të bërë emra nga
hiçi.

Jeni një balerin që keni
kohë në skenë, jeni afir-
muar në shumë evente dhe
emisione. Cila ju ka lënë
më tepër mbresa?

Për mua ka qenë e para
“Star Akademi”, ku konkurro-
ja dhe ishte sfida ime në ado-
leshencë dhe pa diskutim
“Dancing with the Stars”.

Tashmë keni zgjedhur të
jeni pjesë e “Mos i fol shof-
erit”. Si ndiheni në këtë
projekt te ri nën rolin e
moderatorit?

Ka qenë synimi im dhe
jam shumë i lumtur që po bëj
këtë gjë. Jam në fillimet e mija
për sa i përket moderimit, por
jam i sigurt që do t’ia dal.

A e keni parë veten të
vijoni këtë rrugë si drej-
tues i një programi kërci-
mi?

Po, normal që po dhe
shumë shpejt do mundohem
të sjell në Shqipëri një pro-
jekt të tillë.

Pas largimit nga “Klan”
keni pasur me siguri
shumë kërkesa nga ‘show’
të ndryshëm. Pse zg-
jodhët pikërisht të bash-
këpunoni me Rudina Dem-
bacajn?

Sepse ishte ajo që doja
dhe normale, ku ka më mirë

Pamela Aliaj
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pak Cekja. (qesh).
Keni thënë se jeni lar-

guar nga “Klan” me një
SMS. Nuk keni dashur të
reagoni lidhur me një ve-
prim të tillë të papritur?

Jo, unë reagova dhe pub-
likisht madje (qesh). Por nga
një anë, shyqyr që ndodhi!

Ndërkohë, përveç pro-
jektit që keni te “Dance

with Graciano”, me çfarë
tjetër jeni duke u marrë?

Me menaxhimin e baler-
inëve që kam dhe projekte të
ndryshme nëpër kompani të
ndryshme.

Për çfarë bëhet fjalë më
konkretisht në programin
“Dance with Graciano”?
Ç’të veçantë ka nga pro-
gramet e tjera?

Ideja është që çdo VIP të
mësojë të kërcejë diçka të
vogël dhe ndërkohë që bën
këtë gjë, i bëhen pyetje të
sikletshme, ku i humbet edhe
përqendrimi për kërcimin
(qesh). Është pa doreza si
‘show’. Është një rubrikë ku
nuk ka skenar siç jemi më-
suar zakonisht dhe për këtë
ju siguroj që VIP-at janë 100
për qind si në jetën e tyre re-
ale.

Do të preferonit ta kishit
partneren në fushën e ba-
letit, apo nuk e keni kusht
profesionin?

Jo, aspak s’do e doja baler-
inë (qesh). Le të jetë çfarë të
dojë, mjafton të më dojë dhe
ta dua.

Cili është kushti kryesor
që nuk toleroni në një
lidhje?

Nuk toleroj moskorrektës-
inë, neglizhencën dhe
monotoninë.

Cila është shprehja që ju
jep muzë në jetën tuaj?

Shprehja që më jep muze
është “Asgjë nuk është ashtu
siç duket”.

se të punosh me njerëz të
aftë, të pastër dhe me shumë
karakter si Rudina.

Cili është personazhi
VIP që iu është dashur ta
mësoni të kërcejë, që ka
aftësi më të mira kërcimi?
Po ai/ajo më pak i/e aftë për
kërcim?

Aftësi më të mira për kër-
cim ka Olta Boka, ndërsa më
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Mbaroi ‘lufta e ftohtë’! Enca dhe
Noizy rikthehen bashkë?
Që prej vitit 2017, Enca dhe Noizy i dhanë fund miqësisë së tyre dhe

nuk folën më me njëri-tjetrin. Ky ishte një
ndër sherret që bëri shumë bujë në showbiz-in
shqiptar. Për të treguar së miqësia e tyre është
prishur, këngëtarja fshiu nga kanali i saj zyrtar
në “Youtube” videoklipin e këngës “Bow down”
që ishte hit. Por duket se gjërat kanë ndryshuar.
Enca i ka habitur fansat së fundmi me postimet
e saj në “Instastory”. Ajo ka zbuluar se e ka
rikthyer sërish në “Youtube” këngën që ka në
bashkëpunim me reperin. “U rikthye në Youtube.
E di që ju kishte munguar”, shkruan Enca në
postimin e saj të parë. Ndërkohë më pas,
këngëtarja ka postuar një video ku shfaqet ajo
duke kënduar këngën “Bow down”. Por, a tregon kjo një afrim të
mundshëm të Encës me Noizy-n? Çfarë po ndodh mes tyre? Gjithsesi
veprimi i Encës në një farë forme tregon se ajo nuk i mban më mëri
reperit dhe ky është një lajm i mirë për fansat e të dyve.

Nënë për herë të parë, Anjeza
Shahini publikon fotot më të
ëmbla me vogëlushen Viktoria
Vetëm para pak javësh Anjeza Shahini u bë nënë për herë të parë. Ajo e

publikoi lajmin e bukur më datë 8 të këtij muaji duke treguar lumturinë
që provoi duke festuar ditën e gruas, për herë të parë në statusin e një
nëne. E vogla që erdhi në jetë u pagëzua me emrin Viktoria dhe po rritet e
shëndetshme pranë nënës dhe babait të saj. Ndërsa së fundmi, Anjeza ka
publikuar sërish disa foto të vajzës së saj, këtë herë paksa më të
dukshme, megjithëse është kujdesur ta fshehë imazhin e së voglës. Në
njërën prej tyre e bija sapo është larë dhe këngëtarja ka zgjedhur ta ndajë
me ndjekësit këtë moment, si një nga më të bukurit që ka shansin të
provojë një nënë. Ndërsa foto tjetër është shkëputur nga një shëtitje e
Viktorias me të ëmën. “Le t’i vëmë në lëvizje këto rrota”,-shkruan ajo në
foton në fjalë duke ju referuar karrocës. Megjithëse nuk duket shumë mirë
për shkak të veshjes, Anjeza i është rikthyer formave të periudhës para
shtatzënisë dhe duket shumë mirë!

Reagon Flor Mumajesi pas
deklaratës së Sabri Fejzullahut
për klikimet: Nuk t’i kam
marrë ty paratë!
Ka shkaktuar një debat të madh mes dy personazheve të njohur,

deklarata e këngëtarit të suksesshëm Sabri Fejzullahut, në një
program televiziv ku përmendi emrin e Flori Mumajesit teksa fliste për
blerje klikimesh. Ndërkaq nuk e ka lënë me kaq Flori ku ka reaguar me
një postim të tijin në ‘Instagram’. Krahas videos së publikuar me fjalët e
Fejzullahut, kantautori i njohur ka shkruar: “Pse kapesh me mua axha
Sabri? Edhe po t’i kem blerë nuk t’i kam marrë ty paratë. Pse mërzitesh
kaq shumë? Aman mos më. Flori edhe kur të tjerët kanë ngrënë …. i ka
lënë në punë të vetë se nuk kam qenë dhe nuk jam shembull për blerje
klikimesh. Askujt nuk i ndërhyj në jetën e tij. Kur arrijnë vetë shumë
klikime nuk dëgjohen, vetëm fërkojnë gjoksin sikur janë artistë të
mëdhenj, ndërsa kur nuk i bëjnë vetë merren me llafe”. Megjithëse gjatë
deklaratës, Sabri Fejzullahu ka kërkuar ndjesë që po përmend emra, ai
nuk nguroi të flasë për fenomenin që është shumë i pranishëm në
tregun shqiptar. Flori ka zgjedhur këtë mënyrë për të hedhur poshtë
deklaratën e kolegut të tij, të paktën për veten e tij.

‘Xing’ me veshje! Rudina dhe
Bieta veshin pizhame në
studio dhe ja ‘justifikimi’ i tyre
Të guxuarit në modë me veshje nga më të ndryshmet tashmë nuk

përbën më lajm ditët e sotme. Ndërkohë që të ardhurit me pizhama
si moderatorja Bieta Sulo, e cila i veshi dy ditë më parë në studion e
“Ftesë në 5” dha një efekt më se të kënaqshëm. Ndërsa një tjetër
moderatore zgjodhi të vijë në studio me trendin e momentit të
pizhameve. Rudina Magjistari surprizoi jo pak, teksa bëri hyrjen në
studion e “Rudina”, e veshur me një kostum që ngjante si pizhame.
Moderatorja rrëfeu në nisje të programit se këtë veshje e për hir të së
vërtetës e kishte me pak merak, sepse i frikësohej reagimit të publikut
që do të mendonte se ajo ka veshur pizhame, por duke qenë se ky
është trendi i momentit, Magjistari e mori riskun. Ndërkohë që të dyja u
justifikuan me faktin se është diçka e kohës që shumë prej të
pranishmëve dhe audiencës mund ta keqkuptojë, por që nuk ndodhi
aspak! Trendet e reja duket se po priten shumë mirë dhe nga publiku e
asgjë nuk ka bën përshtypje si më parë.
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Klaudia Pepa publikon videon
në ‘Instagram’, Albi Nako jep
reagimin e shumëpritur
Edhe pse divorci i tyre bëri bujë, marrëdhënia mes Albi Nakos e

Klaudia Pepës vazhdon të tërheqë shumë vëmendje dhe është
në qendër të mediave rozë.
Klaudia ka arritur të krijojë
tashmë një karrierë në Itali,
dhe poston vazhdimisht
pjesë nga aktiviteti i saj në
rrjetet sociale. Por postimi i
fundit ka tërhequr më shumë
vëmendje, dhe kjo për shkak
të reagimit të Albi Nakos në
të. Balerina kishte hedhur
videon e  radhës ku shihej
bashkë me grupin e saj duke kërcyer nëpër rrugë, dhe koreografi i ka
dërguar asaj disa emoji duartrokitje, duke treguar kështu admirimin e
tij! Një marrëdhënie për t’u marrë shembull e të dyve.

Si është të punosh me
partnerin? Klea dhe Elgiti
tregojnë prapaskenat e studios
Ata janë çifti më i ri i sapofejuar në median rozë. Janë pothuajse kudo

bashkë dhe herë pas here na ndajnë momente të kaluara në rrjetet
sociale. Së fundi Klea dhe Elgiti po punojnë për një projekt të ri dhe ka
qenë Klea që ka ndarë me ne momente nga puna në studio. Elgiti si më
profesionist në këtë fushë, po e “kritikon”
Klean të zgjasë notat, por Klea shkrihet
së qeshuri dhe nuk ndalon dot. Më pas
Klea bëhet më serioze, por më kot, pasi
kjo puna e zgjatjes së notave i shkakton
të qeshura. Ndër komentet dashamirëse
që çifti merr gjithmonë, veçon ai i
moderatorit Turjan Hyska që shkruan
“Bën kot si profesor, po të gjuan, e
vdekme”. Duhen momente të tilla në një
marrëdhënie që ta bëjnë dhe më të
veçantë apo jo?

Alketa Vejsiu bëhet nostalgjike:
“Ua e pabesueshme,
shikoni çfarë kam gjetur!”
Moderatorja e njohur Alketa Vejsiu së fundmi është bërë mjaft

nostalgjike për kohët e fëmijërisë dhe ka publikuar vjershat e saj të
krijuara në vitin 1996. Vejsiu ka shpërndarë me ndjekësit në ‘Instagram’
disa video, teksa bën publike përmbajtje nga gazeta e parë që ajo ka
bërë në shkollë. Moderatorja e dashur për publikun, siç mund ta kuptoni
nga videot e postuara është emocionuar tej mase dhe është shprehur
në këtë mënyrë: “Ua e pabesueshme, shikoni çfarë kam gjetur. Maj, viti
1996, Vogëlushët. Kjo është gazeta e parë që kam bërë unë në shkollë.
Ua e paparë, fantastike! Alketa Vejsiu bënte poezi. Ç’i kam këto poezi
kështu që kam bërë. O Zot, e pabesueshme! Sa kujtim i bukur. Klasa e
gjashtë. Kam qenë fiks sa është goca ime sot. Ky ka qenë botimi i
parë.” Ëhë, Alketa ka qenë fiks në klasë të gjashtë kur ka shkruar
poezinë që sapo dëgjuat. E talentuar, apo jo?

Reperi i njohur i lidhur me
motrën e Loredana Zefit? Ja
çfarë e zbuloi lidhjen e tyre
Është përfolur prej kohësh që Gent Fatali, reperi i njohur se është në

lidhje me një vajzë simpatike, e cila quhet Rozafa.
Aludimet kanë vërshuar si pasojë e postimeve të publikuara, ku Genti
dhe Rozafa shfaqen shumë pranë njëri-
tjetrit. Por lidhja e tyre nuk është
konfirmuar publikisht, ndërkohë reperi vijon
që në daljet e tij publike ta quajë
bukuroshen, vajzë halle. Së fundi,
këngëtari ka qenë i ftuar në emisionin “Fun
Day”, prej ku me gjestet e tij, konfirmoi se
është i lidhur me Rozafën. Moderatorja e
emisionit në fjalë, Fatma Methasani gjatë
intervistës, teksa shfaqej një foto e reperit
me vajzën brune, i tha Gentit: “Këtë foton e
keni yll, super çift jeni ë…!” Reagimi i
reperit ishte epik. Nga njëra anë ai e ka mohuar të ketë lidhje me
Rozafën duke thënë: “Si thua çift, si na nxjerr kështu çift? Çfarë është
kjo?” Nga ana tjetër, ka filluar të qeshë, duke lënë të nënkuptohet që
vërtetë është i lidhur me të.
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derëve dhe koncesioneve,
ndërkohë që ata si qytetarë
varfërohen, sëmuren, rrëno-
hen financiarisht dhe vdes-
in më shpejt e më me vuajtje
nga ushqimet, biskotat,
çokollatat, ëmbëlsirat, bar-
nat, ajri, uji, bulmetrat,
zarzavatet, frutat me nivele
të larta hormonesh, helm-
esh, ndotjeje, efektesh anë-
sore, rreziqesh…Duke i njo-

OPINION

"Qeverinë që duam apo nuk duam"
e rrëzojnë vetëm …socialistët

Opinioni i   Ditës

Shkruar nga Xhevat Mustafa

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

... shikohet edhe në Paris,
prej rreth 5 muajsh e siç ka
ndodhur edhe në Romë,
Athinë, tri qytete që njihen
si kryeqytete të kulturës
dhe demokracisë botërore,
edhe në atë të 16 shkurtit, në
Tiranë, kryeqytet i një ven-
di me "demokraci fosh-
njore", pati disa akte dhune
e shkatërrimesh. Duke e
vazhduar krahasimin me
atë të 21 janarit 2011, orga-
nizuar nga PS dhe
"udhëhequr personalisht me
mençuri dhe largpamësi"
nga vetë kryetari Edi Rama,
protestat e opozitës mund të
cilësohen edhe sfilata apo
parada… mode të veshjeve,
flokëve, grimit të fytyrave,
bukurisë së femrave… Nejse,
duhet t'i largohem kësaj hyr-
jeje, sepse ideja e këtij shkri-
mi të sotëm nuk është anali-
za e formës, karakterit,
fryteve dhe dëmeve të
protestave të opozitës… Per-
sonalisht, duke i njohur
shumë mirë opozitën dhe
pozitën, Edi Ramën dhe Lulë-
zim Bashën, mënyrat dhe
format e tyre të reklamimit
mediatik, të synimeve e të
platformave të tyre të
kundërvënies në parlament
dhe jashtë tij, qysh më 6
tetor 2016, ose afro 9 muaj
para gjasme zgjedhjeve të 25
qershorit 2017, në analizën
me titull "Edi Ramën nuk ka
kush ta rrëzojë", botuar në
"Gazeta Shqiptare" dhe "Bal-
kanweb", jam shprehur se
Edi Ramën dhe qeverinë e tij
mund ta rrëzojnë vetëm vetë
PS-ja në tokë dhe Zoti në
qiell… Ky konkluzion
mbështetej edhe në faktin se
me humbjen në zgjedhjet e
23 qershorit 2013, PD-ja, per-
sonalisht Sali Berisha, me
apo pa dashje,  ia lanë push-
tetin në duar Edi Ramës me
shokë e shoqe, shoqëruar
edhe me disa "dhurata" të
tjera.  Fjala ishte, së pari,
për katandisjen e PD-së si në
gjendje kome dhe, për më
tepër  të vendit pa opozitë të
vërtetë, pa sindikata të fu-
qishme, të afta për përm-
bysje qeverish e për rrota-
cion qeverisës,  pa popull ose
me popull të zhgënjyer nga
të dy palët,  që e besonte dhe
e vazhdon ta besojë  për-
rallën propogandistike
hedhur në treg  "çuditër-
isht" apo jo rastësisht pas 23
qershorit 2013 se "të dy palët
janë njësoj"…Natyrisht,
edhe më 6 tetor 2016, edhe
sot, PS-ja, edhe pse e
katandisur nga Edi Rama
me shokë e shoqe si një mag-
azinë votash dhe mitin-
gashësh dhe si një nga pr-
onat e shumta  të kryetarit,
vazhdon ta mbështesë ma-
sivisht "qeverinë rilindase".
Edhe më keq, edhe piramida
e  strukturave të PS-së  janë
formalizuar dhe pronësuar
nga Edi Rama, duke e bërë
demokracinë e brendshme
"një përrallë nga e kaluara
e largët". Kjo nënkupton se
mund të llogaritet si i pam-
undur ndryshimi i lidership-

it partiak dhe qeverisës nga
brenda. Megjithatë, ndry-
shimi  që kanë sjellë koha,
kriza, kolapsi shumë-
formësh e shumëngjyrësh,
korrupsioni i pafre i disa
ministrave dhe ministre-
shave, koncesionet e dhuru-
ara ose oligarkëve ortakë
ose askushëve 26-27 vjeçarë
dhe recepsionistë, është se,
sidomos në dy vitet e man-
datit të dytë, një masë e so-
cialistëve me teserë , me
zemër dhe bindje, nuk
munden  t' i përmbajnë dhe
fshehin  më  pakënaqësitë,
zhgënjimet, kritikat,
ankesat…ndaj saj,
domethënë ndaj "qeverisë që
duam". Apo se kanë 74 vjet
që janë vetësakrifikuar për
gjasme të majtën, pa ju kthy-
er prej saj as çereku i sakri-
ficave të tyre. Mes social-
istëve nuk janë të paktë ata
që kanë sy, mendje, pjekuri
kurajë të bëjnë një analizë
të thellë e të sinqertë, afër-
sisht sipas kësaj logjike dhe
forme. Koha ka 74 vjet qe
rrjedh e ne, qe jemi peng apo
robër te se majtës, jemi rrot-
ulluar si kuajt në lëmë, pa
dalë në breg apo pa u ngji-
tur në majë. Të fundit në
Evropë ishim më 29 nëntor
1944 dhe të fundit jemi edhe
sot në mars 2019. Atëherë
rrinim në radhët për bukë,
qumësht, mish ,vezë…, sot
fëmijët dhe nipërit tanë, me
gra e fëmijë, në dyert e am-
basadave të SHBA-së, Gjer-
manisë, Britanisë së Madhe,
Kanadasë... për të ikur për
në vende të kapitalizmit, ku
përgjithësisht qeveris e
djathta dhe jo drejt Rusisë,
Kinës, Kubës, Koresë së Ver-
iut, Venezuelës, Serbisë...ku
kanë mbetur akoma në
qeverisje "të majtat" komu-
nisto- socialiste...

Kjo dukuri reflektimi dhe
zhgënjimi  që po masivizo-
het në gjirin e vetë të të ma-
jtëve jep arsye dhe shkas të
shpresohet  se më në fund,
pas 74 vjetëve, edhe qyteta-
rët e majtë, po fillojnë të nd-
jehen, mendojnë dhe re-
agojnë jo padisktueshmër-
isht si partiakë, militantë, fa-
natikë, votues, si tifozë të
çmendur të kryetarit,  por
më së pari si qytetarë, si
kryefamiljarë, si prindër,
gjyshër, si
konsumatorë…Nënkuptueshëm,
edhe  si viktima mashtri-
mesh dhe të plot të këqiave
të përbashkëta, të hapura e
të mbuluara me ndërrime
etiketash dhe të datave të
prodhimit dhe të skan-
dencës, me bojëra fasadash,
flamurësh, leckash e
lulkash në bulevarde e fes-
ta, që nuk mund ta mbulojnë
lakuriqësinë e krizës, dësh-
timit, varfërisë,
korrupsionit…Dihet se edhe
shumica e socialistëve po
ndëshkohen njësoj nga
keqqeverisja e "rilindjes",
sepse marrin të njëjtat paga
e pensione të ulta, paguajnë
me të njëjtat çmime dhe me
tendencë rritjeje dritat, ujin,

internetin, paketat e pro-
grameve televizive, biletat
në aeroportin e Rinasit,
arkivolin dhe atë copë tokë
apo gropë në varreza …Ble-
jnë me të njëjtat çmime në
të njëjtat dyqane e super-
markete bukën, mishin dhe
sallamet, bulmetrat, pesh-
kun, ilaçet në të njëjtat far-
maci. Po kështu, lindin fëm-
ijë, mjekohen ose...vdesin në

të njëjtët spitale, sorollaten
me muaj e vite njësoj në të
njëjtat zyra të "qeverisë dhe
të shtetit që duam". Kudo,
njësoj, të djathtë e të majtë,
janë viktima e të njëjtëve
politikanë dhe qeveritarë të
paaftë, të papërgjegjshëm e
të korruptuar, që sheikizo-
hen me miliona dhe miliar-
da nga djersa, gjaku dhe tak-
sat e tyre, nëpërmjet ten-

hur mirë të afërmit e mi
familjarë, shokët, miqtë me
bindje dhe votë të majtë,
duke u qarë  shpesh së bash-
ku me ata për të njëjtat prob-
leme, halle apo vuajtje, e
marr me mend se nuk e kanë
të lehtë ta braktisin, "divor-
cojnë"  partinë, qeverinë dhe
krahun e tyre të zemrës,
qoftë edhe  për një periudhë
të shkurtër, deri sa ato të
reflektojnë dhe të korrigjo-
hen sinqerisht  thellë dhe
gjerë, në pozitë apo opozitë
e të meritojnë rikthimin në
pushtet, pas  një rilindjeje të
vërtetë. Për të bërë këtë i
tremb apo pengon edhe bind-
ja apo alibia e investuar nga
propaganda partiake dhe
mediatike se "të dy palët
janë njësoj" duke "harruar"
qoftë edhe vetëm një fakt, se
çmimet e shumicës së ar-
tikujve të ushqimit të përdit-
shëm në mars 2013, niveli i
faturave të korrupsionit
nëpër zyrat e ministrive dhe
drejtorive të përgjithshme,
të  një kilometri autostradë
në terren fushor, nuk ishin
kaq të larta se sa tani, në
mars 2019.  Shumë prej so-
cialistëve të thjeshtë nuk e
duan më Edi Ramën, sepse
janë bindur cili është, cilët
ka si idhuj, si shembuj apo
modele, kujt i ka shërbyer
dhe cilët po privilegjon dhe
miliardizon, se ka afro 6 vjet
që i mashtron me premtime,
që "i harron" apo hedh në
koshin e plehrave  të nesër-
men …Nuk "i  ngroh" apo ua
shton shpresat si njeri dhe
si lider as Lulëzim Basha me
ekipin e tij, mbushur , njël-
loj si  ekipi Rama, edhe me
çuna e goca, pa CV të pasu-
ra, pa përvojë dhe besuesh-
mëri të lartë…Basha i "lem-
eris" edhe nga fakti se duket
dhe vepron si "nuse me
shumë vjehrra" dhe jo si
vetvetja. Mund të mendohet
se ai e ka të vështirë të fitojë
zemrat e shumë më tepër
demokratëve dhe social-
istëve dhe të shprehë më
shumë besueshmëri për viz-
ionin dhe aftësitë, duke qenë
i rrethuar në Tiranë nga
Xhaferri, Saliu, Edi, ambas-
adorët e SHBA-së, BE-së,
OSBE-së…,dhe në Bruksel
nga Mogherini, Flecken-
steini, Hahni…

Dashur pa dashur, emri,
figura, prania, imazhi dhe
"trashëgimia" e tij janë alibi
apo "gogol" të sajuar dhe
investuar nga e majta, që më
shumë i dëmtojnë se sa u
bëjnë mirë PD-së dhe
opozitës. Realisht, këto janë
arsye të forta për të nguru-
ar ata socialistë idealistë dhe
kontribuues të hershëm për
PS-në, që nuk e duan më si
në fillim Edi Ramën, shtetin
dhe qeverisjen e tij. E keqja
e tyre dhe e jona si shumicë
e qytetarëve  është mentali-
teti i trashëguar nga Enveri,
se të dalësh sot kundër
qeverisjes së majtë, kundër
"rilindjes", kundër Edi
Ramës dhe minis-
trave dhe ministre- 
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Juntë brenda nesh?
Opinioni i   Ditës

23 marsi nuk shihet si dita e duhur
për të bërë ndryshime në rutinën tuaj
normale. Ndoshta nën influencën e
planeteve jomiqësore, këto ndryshime
mund të mos shkojnë ashtu sikurse ju
do të dëshironit.

DEMI

Të lindurit e kësaj shenje nuk duhet të
kërkojnë të pamundurën për veten e tyre.
Ka gjasa ta teproni duke nxitur veten të
arrini qëllimet dhe ëndrrat tuaja. Ndoshta
duhet të hiqni dorë nga një pjesë e am-
bicies në favor të harmonisë emocionale.

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

V I R G J E R E S H A

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Binjakët rekomandohen të kujdesen veçanër-
isht për procesin e tyre jetësor. Rrezikoni që të
dëmtoheni nëse përfshiheni në punë shtëpie
sot. Gjithashtu, mos shkelni rregullat e qarkullimit
rrugor! Bëni mirë të ecni në këmbë dhe të luani
me fëmijët tuaj.

Këtë të shtunë mund t'ju duhet të ko-
munikoni me persona me pozitë të
lartë. Përpiquni të silleni në mënyrë
sa më natyrale dhe mos harroni sensin
e humorit. Në mbrëmje mund të zhvil-
loni një takim shumë të pazakontë.

Disa Luanë do të kenë të drejtën të ndihen kre-
narë. Mund të jeni në qendër të vëmendjes për
arritjet tuaja. Rekomandohet të bëni kujdes gjatë
komunikimit me personat tuaj të afërt. Ka gjasa
që në të ardhmen e afërt, një prej fqinjëve të
shndërrohet në ndihmën tuaj më të madhe.

Për të lindurit e kësaj shenje, shumë gjëra mund
të mos duken ashtu siç janë vërtet. Ekziston
rreziku t'i besoni një personi jo të sinqertë.
Përpiquni të kufizoni komunikimin me disa per-
sona të afërt. Do të kaloni momente të pahar-
rueshme nëse realizoni një udhëtim të shkurtër.

Peshoret do t'ia kushtojnë këtë ditë vetes.
Duhet të shmangni në mënyrë strikte alk-
oolin dhe dietën e pabalancuar ushqimore,
pasi mund të ndikojnë negativisht në shën-
detin tuaj. Ata që janë në kërkim të dashu-
risë duhet të bëjnë përpjekje të pazakonta
për ta fituar atë.

Disa Akrepë nuk do t'i rezistojnë tun-
dimit. Kjo mund t'i referohet një per-
soni që mund të thyejë rutinën tuaj.
Ata që janë në një marrëdhënie ro-
mantike duhet të vlerësojnë gjithçka
rreth partnerit/partneres.

Shigjetarët duhet t'i përkushtohen realizimit të plan-
eve të tyre. Veproni kundër rrethanave dhe mos
dëgjoni këshillat e të tjerëve. Nuk rekomandohet të
kërkoni ndihmë nga të afërmit apo miqtë. Gjysma e
dytë e ditës do t'ju sjellë lajme të reja, që kanë lidhje
me fatin tuaj në dashuri.

Bricjapët kanë një mundësi të mirë për
t'ia kushtuar këtë ditë komoditetit. Në
mbrëmje do t'ju vijnë disa të ftuar, ose
mund të shkoni në një mbrëmje me miqtë.
Parashikohet të kaloni momente mjaft
të këndshme në shoqërinë e duhur.

Gjatë kësaj të shtune rekomandohet që t'u
shmangeni problemeve. Përpiquni të mos bëni
rutinën e zakonshme dhe komunikoni vetëm
me persona që ju falin kënaqësi. Në fund të
ditës mund t'ju vijë një telefonatë shumë e
rëndësishme me një lajm pozitiv.

Kjo ditë mund të jetë monotone për Peshqit.
Mos fajësoni veten apo të dashurit tuaj për
faktin se kjo e shtunë është si një ditë e
zakonshme. Keni shanse ta ndryshoni këtë
parashikim, nëse planifikoni paraprakisht të
bëheni pjesë e një aktiviteti të pazakontë.

Nga Fatos Çoçoli

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

... kuptimin e një grupi bash-
këpunëtorësh ushtarakë që përm-
bysin një qeveri dhe marrin push-
tetin, të cilin e mbajnë me forcën e
ushtrisë që komandojnë. Juntat za-
konisht janë treguar të përgjak-
shme, duke përdorur ligje të egra
ushtarake dhe forcë e dhunë përtej
çdo përfytyrimi. Mbahen mend
juntat e Brazilit (1964-1985), e Gre-
qisë (vitet 1967-1974, e quajtur ndry-
she regjimi i kolonelëve) dhe ajo e
Argjentinës (1976-1983). Juntat e
Brazilit dhe të Argjentinës kanë
qenë tejet të përgjakshme. E para
vrau me mijëra protestues kudo në
Brazil, burgosi e torturoi me dh-
jetëra gazetarë. E dyta zhduku me
dhjetëra mijëra vetë kundërshtarë
të juntës, i rrëmbeu, fshehu, i tor-
turoi dhe edhe sot e kësaj dite nuk
dihet ku ata kanë varrin. Të mbi-
quajturit e njohur në të gjithë
botën si "los desaparecidos" (të zh-
dukurit). Edhe sot që flasim, në
botë janë pesë vende të qeverisura
nga juntat, mes të cilave edhe Taj-
landa. Është vështirë të krahasosh
një anëtar të kabinetit të një vendi
demokratik si Shqipëria (ministrin
e Brendshëm), që vjen nga një
formim ushtarak, me natyrën në
formim e sipër të një junte. Edhe
tejkalimi i përdorimit të forcës,
dëshmuar nga një video e djalit 21-
vjeçar, krejtësisht paqësor dhe pa
asnjë shenjë dhune të një ish-depu-
teti të Partisë Demokratike, që
keqtrajtohet nga një polic i yni i

veshur civil në protestën e datës
16 mars, mund të tregojë shumë
gjëra. Mund të na flasë për një poli-
ci me dy standarde, me gjithë për-
pjekjet e ministrit të sotëm të
Brendshëm (për t'u përshëndetur),
për të kërkuar dhe siguruar anën
njerëzore të strukturës që drej-
ton. Të vërtetuara nga vendimi për
të larguar menjëherë nga detyra
drejtorin e policisë së Tiranës,
vetëm nga tejkalimi i përdorimit
të forcës nga kjo polici për të nxjer-
rë nga shtëpitë dy familje, pas ven-
dimit të përmbarimit për t'ia dhënë
shtëpinë ish-pronarit. Të gjitha
këto raste mund të tregojnë se ka
shumë dhunë të pajustifikuar
brenda radhëve të policisë sonë.
Por, kurrsesi se jemi në fillesat e
formimit të një junte ushtarake.
Megjithatë, Kryetari i Shtetit tonë

e dha këtë paralajmërim pak ditë
më parë. Edhe pse junte ushtarake
reale nuk po formohet brenda
nesh. Ai bëri shumë mirë kur
kërkoi vetëpërmbajtje nga të dyja
palët në protestën e 16 marsit.
Kishim shumë nevojë si qytetarë,
për praninë e Kryetarit të Shtetit
në ato momente. Sikurse kishim
edhe një ditë përpara protestës së
opozitës së 16 shkurtit. Kur për-
faqësues të saj paralajmëruan një
protestë të fortë (madje edhe të
dhunshme, me shprehjen "Populli
do e vendosë"). Protesta u zhvillua
e dhunshme nën sytë e kamerave
televizive të vendit dhe të të gjithë
botës. Prej saj humbëm jashtëza-
konisht shumë si imazh i një ven-
di të qëndrueshëm e të sigurt. Ish-
in të dhimbshme ato pamje të një
ndërtese kryesore të shtetit në tym

e flakë. Po pak ditë përpara pro-
testës së 16 shkurtit, dy partitë
tona kryesore në opozitë kërcënu-
an me daljen pa kthim nga Kuven-
di dhe dorëzimin e mandateve të
përfaqësimit të 675 mijë qytetarëve
që kishin votuar për to dy vjet më
parë. Mund të bënte gjë Kryetari i
Shtetit për të frenuar sadopak këtë
rrokullisje politike në vend në ato
momente? Ndoshta po, ndoshta jo.
Pas një muaji, ai me shumë të
drejtë e kritikoi veprimin e pashoq
të opozitës së vendit. Ndoshta
mund ta kishim një shpresë tek
autoriteti i Kryetarit të Shtetit, tek
një dorë e nderur prej tij për dia-
log nga të dyja palët dhe thirrja
publike për të parandaluar një ve-
prim të tillë fatal, në kohën e du-
hur. Tri ditë më vonë, më 19 shkurt
2019, deputetët e opozitës dorë-
zuan masivisht mandatet e tyre
dhe e nxorën opozitën e vendit jas-
htë sistemit politik. Sot pyetja që
qëndron përpara shumë qyteta-
rëve është: a mundet Kryetari i
Shtetit të bëjë diçka për të ndalur
rrokullisjen e mëtejshme të
gjendjes sonë politike, edhe kësh-
tu tejet e tensionuar dhe në dukje
pa rrugëdalje? Edhe pse Kushtetu-
ta e sotme nuk është më ajo e vitit
2007 (në atë kohë Presidenti i Re-
publikës kishte atributin të
shpërndante parlamentin), sërish
autoriteti i Kryetarit të Shtetit do
të thotë shumë për vendin tonë.
Ai e ka një rast, kur paraardhësi i
vet arriti të sillte dialogun dhe në
fund marrëveshjen. Dymbëdhjetë
vite më parë, në një gjendje të ten-
sionuar fort politike, në janar të
vitit 2007, dy javë përpara
zgjedhjeve vendore, Kryetari i
atëhershëm i Shtetit, Alfred Moi-
siu reagoi dhe i mblodhi kryetarët
e partive kryesore politike në Pall-
atin e Brigadave. Sikurse e ka de-
klaruar vetë, i mbajti me çaj e me
pica për 48 orë rresht dhe u gjet
marrëveshja. Zgjedhjet vendore u
shtynë nga 20 janari në 18 shkurt
2007 dhe u tejkalua problemi i mpre-
htë i certifikatave të gjendjes
civile. Kryetari i sotëm i Shtetit
mund të mos ketë gjasat të jetë
kaq i suksesshëm, pasi drejtuesit
e partive kryesore politike duken
se ndodhen të larguar nga dialogu
me vite dritë sot. Megjithatë, forca
e autoritetit që i jep Kushtetuta
dhe të qenit qytetari i parë i ven-
dit mund t'u shërbejë qytetarëve
të këtij vendi. Edhe paralajmëri-
mi për t'u vetësakrifikuar që të
mos lejojë formimin e juntës në
vend (pavarësisht se sa reale mund
të jetë perspektiva e formimit të
juntës ushtarake te ne), ka shër-
byer disi për të shkundur pozitën
e sotme nga vetëkënaqja pse
ndërkombëtarët janë njëzëri me
qëndrimin e saj. Por, ka edhe një
pjesë të padukshme të hënës dhe
ajo për ne është: sa larg mund të
shkojë kjo opozitë e vetësakri-
fikuar dhe e dëshpëruar? Fatura e
tensionit të sotëm të skajshëm
politik ka filluar të bëhet e rëndë
për ekonominë tonë. Nuk është
kurrë vonë për të provuar rrugën
e dialogut, nëpërmjet Kryetarit të
Shtetit. Vullneti dhe zëri i tij ësh-
të i mirëpritur nga të gjithë qyteta-
rët e këtij vendi, pse mundësitë për
të na ndihmuar janë të mëdha, me
gjithë gjymtimin e rolit të Krye-
tarit të Shtetit nga ndryshimet
kushtetuese të vitit 2008.

shave të tij dhe t'u
kundërvihesh, qoftë edhe jo
bashkë me opozitën, kupto-

het dhe interpretohet nga "populli
i majtë",  si "tradhti e lartë ndaj
partisë, pushtetit, si" kolobora-
cionizëm me pushtuesit nazi-fash-
istë, me imperializmin amerikan,
"socialimperializmin sovjetik", me
revizionistët jugosllave", si sabot-
im i integrimit në BE", " reformës
në drejtësi"...Ndoshta, me shprese
tek ZOTI, ky mentalitet dhe ky re-
alitet ndryshon kur shumica e
"popullit të majtë" të kuptojnë dhe
binden se këto janë përralla propa-
gandistike, zinxhirë për t'i mbajtur
sa më gjatë lidhur pas shpurës së
politikanëve dhe qeveritarëve, pas
partive dhe kryetarëve të zemrës.
Dihet se mëdyshja dhe ngurrimi i
një pjese të socialistëve ndikohet
nga interesa jetike, jo lehtësisht të
kapërdishme apo të pallogarit-
shme. Kanë djem dhe vajza, nuse e
dhëndurë, nipër e mbesa në punë
të qeverisë e të shtetit,  tek ko-
mpani me bosë deputetë socialistë
apo me bindje të majtë.
Kundërvënie e një njeriu të famil-
jes ndaj qeverisjes "rilindase" nënk-
upton presionin, rrezikun,
mundësinë apo faktin e kryer, që
po atë ditë apo të nesërmen, atyre
t'u komunikohet pushimi dhe
largimi nga këto vende pune…Por,
edhe kjo është një arsye më shumë
për të dalë kundër kësaj qeverie
dhe qeverisjeje, që flasin gjithë
ditën nëpër vend dhe nëpër botë për
shtet ligjor dhe i shkelin brutal-
isht me këmbët e tyre të drejtat dhe
liritë demokratike më minimale të
qytetarëve, që edhe zgjedhjet i kanë
shndërruar në pazar votash, man-

datesh, postesh, vendesh pune, ten-
derësh, koncesionesh…
Është e nënkuptueshme se "tur-
ma" e socialistëve të zhgënjyer nga
kryeministri dhe qeveria e tij, ose
fare pak e tyre, kanë dy alternati-
va kundërvënieje. Ose të bashko-
hen me "turmën" më masive të
opozitarëve, ose të dalin vetëm,
gjithnjë me kërkesat e tyre, si
qytetarë. Ndryshe nga sa dëgjohen
tek opozitarët, kryekërkesa e kë-
tyre socialistëve nuk mund të jetë:
"Zbrit ti Rama nga kali që të hipi
Basha". Ose shprehur ndryshe:" Ik
ti Rama nga timoni, që ta marrë
Basha"! Jo, sipas meje, subjektiv-
isht, pa iu imponuar, sepse ata
kanë plot burra dhe gra me shumë
personalitet, dinjitet dhe integ-
ritet, socialistët  e zhgënjyer  mund
të kenë këto kërkesa. Mjaft na
mashtrove, vodhe, përdore, tur-
përove, zhgënjeve, Edi Rama! Ik sa
më parë, në qoftë se nuk do ose nuk
di të bësh shtet, qeverisje shumë
më të suksesshme, të ndjeshme,
njerëzore, sociale, shumë më të
ndjeshme në xhepat, frigoriferët,
tavolinat tona të ngrënies, në sir-
tarët e ilaçeve…apo të kursimeve
të pakta! Qërohu sa më parë, me
shokë e shoqe, në qoftë se nuk ar-
rin brenda një kohe sa më të sh-
kurtër të kesh strategji shkencore
afatgjatë për ekonominë, shënde-
tësinë dhe  arsimin me të vërtetë
falas, për  kulturën, shkencën,
mirëqenien, drejtësinë…, që të na
punësohen djemtë dhe vajzat,
nipërit dhe mbesat, nuset dhe
dhëndurët, në Shqipëri dhe jo të
na ikin nëpër vendet e Perëndimit
kapitalist, me dëshirë të përjet-
shme moskthimi në atdhe…

Kur të vijë kjo ditë që shumica e të
majtëve të mendojnë më parë e më
shumë për vetveten, familjet, fëm-
ijët e tyre, të ndihen më së pari
qytetarë dhe të ngrihen masivisht
kundër qeverisë së tyre, "shtetit që
duam" me kërkesa krejt njerëzore
, të logjikshme e të plotësueshme,
atëherë Edi Rama me shokë e sho-
qe mund të tremben e reflektojnë
seriozisht dhe t'i kenë orët të
numëruara apo të pakta në
kolltukët, që po i shpërdorojnë në
mënyrën më të papërgjegjshme...
Kur t'i marrin seriozisht këto "ka-
mbana alarmi", besoj se janë aq të
zgjuar të binden se duhet t'i brak-
tisin kolltukët  nga të cilët kanë
përfituar miliarda, para se të jetë
shumë vonë…Koha do të vërtetojë
se ikja e këtij ekipi politikanësh
dhe qeveritarësh gjasme socialistë
nuk do të ishte aspak humbje apo
gjëmë për PS-në e parë e të vërtetë,
historike, faktike dhe juridike. Në
të kundërt, ajo do ta shpëtonte nga
nëpërkëmbja, shfrytëzimi, diskred-
itimi, inkriminimi…, prej një tufe
politikanësh dhe qeveritarësh, që
e kanë marrë dhe e mbajnë peng
prej 6 vitesh, duke e konsideruar
dhe shfrytëzuar si minierë miliar-
dash dhe privilegjesh sulltanore
apo sheikore për veten dhe soi dhe
sorrollopin e tyre, votash,  kar-
tonësh, kukullash…Do ta shpëton-
te PS-në edhe nga shtimi i pirgut
me gabime, faje, gjëma dhe mëkate
ndaj Shqipërisë dhe shqiptarëve në
më shumë se 74 vjet. Përvoja e PD-
së, më 25 qershor 2013, vërteton se
rotacioni qeverisës me ikje të tilla
të merituara, sjell më shumë të
mira se sa të këqija për vendin dhe
popullin dhe për vetë partitë…
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Shqipëria ka dështuar
ndaj Turqisë. Skuad
ra kuqezi është thyer

2-0 nga ekipi i Senol Gunesh,
që ka triumfuar në "Loro
Boriçi" në ndeshjen e tij të
parë si trajner i përfaqë-
sueses turke. Ka qenë një
lojë racionale ajo e miqve, që
kanë shënuar dy gola me
vetëm dy gjuajtje në portë,
ndërsa Shqipëria, ndonëse
është përpjekur shumë, sido-
mos në pjesën e parë, nuk ka
arritur të shkaktojë dëme në
prapavijën turke.

Pas dy momenteve mjaft
të mira të kuqezinjve me
Bekim Balën në minutën e
14-të dhe me Balliun në të 20-
ën, Turqia kaloi në avan-
tazh me anë të Burak Jill-
maz. Në minutën e 21-të, sul-
muesi turk përfiton nga një
rreshtim i keq në zonë i
lojtarëve kuqezi dhe kalon
skuadrën mike në avantazh.
Turqia shënon në momen-
tin e saj të parë të rrezik-
shëm në kuadratin e Ber-
ishës. Pjesa e parë do të
dhurojë një tjetër mundësi
për kuqezinjtë të shpërdoru-
ar nga Uzuni, ndërsa ekipet
do të shkojnë në dhomat e
zhveshjes me rezultatin 0-1.

Pjesa e dytë nis si e para
për Shqipërinë, që këmbën-
gul për të gjetur barazimin,
por golin do ta shënojnë tur-
qit, kësaj radhe me anë të
Hakan Calhanoglu, i cili ka
realizuar një gol shumë të
bukur me të djathtën nga
distanca, që e ka bërë të kotë
hedhjen e Berishës.

Goli i dytë trondit Sh-
qipërinë, e cila nuk reagon
më në fushë, ndërsa Panuçi
nuk arrin të bëjë asgjë për
të ndryshuar lojën e Ko-
mbëtares dhe bëhet trajneri
i parë kuqezi që e nis me
humbje fushatën elimina-
tore që pas vitit 2000.
TIFOZËT SHAJNËTIFOZËT SHAJNËTIFOZËT SHAJNËTIFOZËT SHAJNËTIFOZËT SHAJNË
NË KOR PANUÇINNË KOR PANUÇINNË KOR PANUÇINNË KOR PANUÇINNË KOR PANUÇIN

Minuta e 60-të e ndeshjes,
pak pas golit të dytë të Tur-
qisë, tifozët shqiptarë kanë
nisur koret ofenduese në
drejtim të trajnerit Panuçi.
"Panuçi, Panuçi vafanculo"
dëgjohet nga tribunat e
"Loro Boriçit". Fakti që Tur-
qia kryeson 2-0 ka mërzitur
pa masë tifozët, ndonëse du-
het pranuar se loja e kuqez-
injve ka qenë e mirë.

Anglia shkatërron Çekinë

Grupi H, fitojnë
Franca edhe Islanda

U mbyllën takimet e
mbrëmjes së djesh-

me, në kuadër të elimina-
toreve të Europianit 2020.
Franca fitoi pastër me
shifrat 1-4, në transfer-
tën e Moldavisë, duke
marrë 3 pikët e para në
grup. Golat u shënuan
nga yjet e kampionëve
të botës në fuqi, Griz-
man, Varan dhe Zhiru
në pjesën e parë, dhe
Kilië Mbape në të dytën.
Rivalja  t jetër  e  Sh-

qipërisë në grupin H, Is-
landa, fitoi në po në trans-
fertë, me shifrat 0-2 ndaj
Andorës. Bjarnason dhe
Kjartanson shënuan nga
një gol për secilën pjesë.
Në takimet e tjera, Anglia

fitoi pastër 5-0 ndaj Re-
publikës Çeke në "Uem-
bli", ku ra në sy një trip-
letë e Rahim Sterling.
Ndërkohë,  Portugalia
dhe Ukraina u ndanë në
një barazim pa gola.

Dy gola, një për çdo pjesë loje, thyejnë Shqipërinë, e cila praktikisht iu dorëzua kundërshtarit

Kalaja kuqezi bie nga
dy goditje të vetme

Turqia fiton me lehtësi në "Loro Boriçi"

Jeton Selimi

TIFOZËT MERITOJNË NOTËN 10

TKZ është spektakolare, koreografi
dhe mbështetje deri në fund

9
12

Tifozëria e organizuar e Kombëtares, "Tifoza Kuq e Zi",
ka shpalosur një koreografi speciale për ndeshjen kundër

Turqisë. Në çastin kur po ekzekutoheshin dy himnet ko-
mbëtare, TKZ ka shpalosur një koreografi gjigante të kalasë
së Krujës, simbol i rezistencës historike të shqiptarëve nën
drejtimin e Skënderbeut, kundrejt pushtimit otoman. Kala-
ja shoqërohej nga një mesazh i qartë: këtu fitojmë ne! Gjatë
gjithë ndeshjes, TKZ ka qenë e zjarrtë në tribuna, duke mbësh-
tetur ekipin Kombëtar pavarësisht humbjes.

PANUÇI E LA JASHTË

Açerbi: Strakoshës
i besoj si vëllait tim

9
12

Tomas Strakosha u la jashtë ekipit Kombëtar për sh
kaqe disiplinore, me trajnerin Kristian Panuçi, që nuk tole-

roi vonesën e tij, duke i bërë një dhuratë të hidhur për 24-vjetor-
in e tij. Por ditën e sotme ka ardhur një deklaratë nga ana e
mbrojtësit të Lacios, Açerbit, që vlerëson në maksimum gardia-
nin shqiptar. "Strakosha? Ai është i ri, i besueshëm, i aftë. Unë
kam besim te ai, nuk kam pse të shqetësohem për shokët e mi të
skuadrës, i besoj atij si ta kisha vëlla", ishin fjalët e Açerbit që
nuk kanë nevojë për shumë interpretim pasi tregojnë qartë-
sisht besimin që ka futbollisti te portieri i Kombëtares shqiptare.



Trajneri i Shqipërisë

Panuçi justifikohet:
Këta lojtarë kam

Trajneri i Kombëtares së Shqipërisë, italiani Kristian
Panuçi, është shprehur pas ndeshjes se ekipi luajti me

dy fytyra në pjesën e parë dhe të dytën, ndërsa sipas tij
diferencën e bëri forma fizike. Sa i takon faktit që ekipi nuk
shënon gola, Panuçi thotë se këta lojtarë ka në dispozicion

Sa e vështirë ishte të pranoje këtë rezultat?Sa e vështirë ishte të pranoje këtë rezultat?Sa e vështirë ishte të pranoje këtë rezultat?Sa e vështirë ishte të pranoje këtë rezultat?Sa e vështirë ishte të pranoje këtë rezultat?
Pjesën e parë, luajtëm mirë, krijuam, por rezultati tre-

gon se ata shënuan, dhe ne jo. Në pjesën e dytë, treguam
shumë pak, forma fizike ishte shumë e dobët, në krahasim
me ta, dhe bëmë vetëm një gjuajtje në portë. Ishte një difer-
encë fizike.

Sa na dënoi goli i parë aksidental?Sa na dënoi goli i parë aksidental?Sa na dënoi goli i parë aksidental?Sa na dënoi goli i parë aksidental?Sa na dënoi goli i parë aksidental?
Në pjesën e parë patëm mundësi, por nuk shënuam.

Gjithsesi, duhet ta shohim atë rast më mirë.
0 gola të shën0 gola të shën0 gola të shën0 gola të shën0 gola të shënuaruaruaruaruar, 10 të pësuar, 10 të pësuar, 10 të pësuar, 10 të pësuar, 10 të pësuar. Nuk bëhet fjalë v. Nuk bëhet fjalë v. Nuk bëhet fjalë v. Nuk bëhet fjalë v. Nuk bëhet fjalë vetëm përetëm përetëm përetëm përetëm për

fat. Kjo është një seri ndeshjes. Si dalim nga kjo situatë?fat. Kjo është një seri ndeshjes. Si dalim nga kjo situatë?fat. Kjo është një seri ndeshjes. Si dalim nga kjo situatë?fat. Kjo është një seri ndeshjes. Si dalim nga kjo situatë?fat. Kjo është një seri ndeshjes. Si dalim nga kjo situatë?
Është e vështirë, sot (dje) futa 2 sulmues në lojë, por nëse

nuk shënojnë, këto janë lojtarët, kjo është skuadra.
Pse është e vështirë të dalë topi nga mbrojtja? I vetmiPse është e vështirë të dalë topi nga mbrojtja? I vetmiPse është e vështirë të dalë topi nga mbrojtja? I vetmiPse është e vështirë të dalë topi nga mbrojtja? I vetmiPse është e vështirë të dalë topi nga mbrojtja? I vetmi

që mund ta bëjë këtë është Memushaj, pse e luani në tëqë mund ta bëjë këtë është Memushaj, pse e luani në tëqë mund ta bëjë këtë është Memushaj, pse e luani në tëqë mund ta bëjë këtë është Memushaj, pse e luani në tëqë mund ta bëjë këtë është Memushaj, pse e luani në të
majtë të mesfushës?majtë të mesfushës?majtë të mesfushës?majtë të mesfushës?majtë të mesfushës?

Kemi gjuajtur 11 goditje, dhe 3 në portë. Memushaj ka
qenë më të majtë, por është dashur të dalë edhe përpara.

MESFUSHORI
MEMUSHAJ
Ledian Memushaj është i
sinqertë pas ndeshjes.
Në komentin që dha për
RTSH, mesfushori i
Kombëtares deklaroi se
dje asgjë nuk funksionoi.
"Asgjë nuk shkoi, atë gol
në fillim ia falëm. Pas
golit nuk luajtëm keq, por
i dyti na preu këmbët.
Goli i dytë mbylli
ndeshjen, më pas nuk
patëm forca për të
reaguar. Në Andorrë një
ndeshje ndryshe, duhet
të reagojmë menjëherë",
u shpreh Memushaj.

TRAJNERI I TURQISË

Gunesh: E kërkuam më shumë
fitoren, Shqipëria e fortë
Trajneri i Turqisë, Senol Gunesh, është i kënaqur me

fitoren e arritur nga ekipi i tij në "Loro Boriçi". Ai
theksoi se goli i shënuar u lejoi të kontrollonin lojën dhe
vlerësoi ekipin Kombëtar të Shqipërisë.  "Ekipi që e kërkoi
më shumë fitoren ishim ne. Ishte një ndeshje e egër. Edhe
Shqipëria kërkoi fitoren, por pasi shënuam golin, e morëm
në kontroll lojën. Shqipëria ka lojtarë të mirë, dhe do jetë
një kundërshtar i fortë. Ne e kontrolluam lojën, dhe morëm
rezultatin pozitiv".
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- Kam filluar dietë. Ndalova dhe
*- Dështimi i përgatitjes është
përgatitja e dështimit.

*- Shkoni aq larg sa mund të
shihni. Kur të arrini atje, do të jeni në
gjendje për të parë akoma më larg.

*- Dashuria është çështje fizike,
martesa është çështje kimie.

*- Mos u mundoni për të kuptuar
shoqërinë. Ajo duket njerëzore,
por ndryshon vazhdimisht fytyrën

*- Ka njerëz që sa më shumë të
bëni për ta, aq më pak ata bëjnë
për veten e tyre.

*- Zgjoni ata që janë duke fjetur
dhe jo ata që ëndërrojnë .. !!
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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

KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1. Një doktor... i Fritz Lang
6. U paraprinë hoteleve.
11. Kush nuk ka... nuk ha
13. Eshtë djall
14. Një mund të ketë i rrallë.
15. Ishin  perëndi të Samotrakias.
17. Institucione Botuese Autonome.
18. Eshtë infeksion në bark
20. Fundi i një samurai.
21. Një markë kafeje.
22. Mbyllin një  hark.
23. Mund të jetë emërore.
25. Ishte muzikanti që nuk përsriste.
28. Në krye të avokatëve.
29. Qerre pa qe.
30. Një pjesë e adoleshentëve.
32.  Një banor imagjinar i planetit të kuq.
35. Nuk shuhej dot nga Tantali.

Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave

HORIZONTAL
1. Riza aktor.
7. Një fjalë si hiç.
11. Një mund të jetë diplomatik.
12. Premton të bëhet as.
14. Janë felinë... të zinj.
16. Ami i Maupassant.
18. Heroi i Emilio Salgarit.
19. Qe anarkist i famshëm rus
21. Një mungesë gjaku.
22. Susanna shkrimtare
23. Të parat në cilësi.
25. Mbyllin një shtëpi.
26. Mbeten në fund.
27. Qendër në kaos.
28. Ka brirë piktoreskë një i tillë
30. Inicialet e Camus.
31. Motra...e Kolë Idromenos
33. Një konfuzion total.
34. Rastet pa set.
36. Rastisin në krye.
37. Fillojnë detyrën.
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*- Gjysma e punës është mbaruar kur ajo fillohet
me dëshirë.

*- Njeriu i lirë është ai i cili nuk ka frikë për të
shkuar deri në kufirin e logjikës së tij.

*- Bëjini sytë katër para martese, dhe mbajini gjysmë
mbyllur pas martese.

*- Mos lejoni që valët të të nxjerrin atje ku ato duan.
Shih si lëvizin, dhe harto drejtimin tënd.

38. Bektashi këngëtare.
39. Andrea aktore.
41. Sampras i tenisit.
43. Shkroi Korbi (indic).
44. Triolet e Trëndafilë me kredi.
46. Kilmer aktor.
47. Në krye të robotëve.
49. Unë dhe ti.
50. Një mund të jetë fetar.
51. Stephane  poet francez

VERTIKAL.
1. Fillojnë praktikën.
2. Britma e Arkimedit.
3. Ekstreme në trap.
4. Në fund të fundit.
5. Janë fjetoret e ushtarëve
6. Parker regjisor.
7. Vivaldi kompozitor.
8. Një shkop për karambol.
9. Janë firmat rentiere.

10. Një i fundit mbi të gjithë
11. Kufizojnë tatimet
13. Janë nomadë.
15. Panik pa kufij.
16. Fryn detin
17. Sidney regjisori i Serpico.
18. Jep alarmin.
20. Fillojnë nazet.
24. Janë llogari.
25. Alan regjisor.
29. Roman regjisor.
32. Eshtë X ajo e sulmit.
33. Kapen të parat.
35. Një provë... inteligjence.
37. Një markë lap top.
40. Fillojnë matjet.
41. Rruga e Ferenc Molnar.
42. Qerre pa qe.
45. Fillojnë lirinë.
46. Fillojnë vallen.
48. Në mes të dhomës.

36. Desnuda e Goya-s.
37. Ruhet ajo sportive.
39. Vetëvrasja e samurait.
41. Drita pa kufizj.
43. Eshtë yll i skuadrës.
44. I dashuri i Aidas.
46. Eshtë zhurmë
47. Ishte lulja e harresës.

VERTIKAL

1. James, armiku i Sherlock Holmes.
2. Eshtë edhe ajo saudite.
3. Imami aktore
4. I kanë çift turket.
5. Inicialet e Seagal aktor.
6. Eshtë dëshmore... çudibërëse.
7. Në fund të lutjes.
8. Eshtë sporti me stil të lirë.

9. Mbeten në fund.
10. Eshtë rasti i veçantë, karakteristik.
12. Conan ai i Schwarzenegger.
13. Gjysmë ditari.
15. Mario, që qe bomber argjentinas.
16. Mund të prishej nga një... kleçkë.
18. Në hyrje të pistës.
19. Një numër... femrash.
21. Eshtë qyteti i Besës
24. Qyteti që quhej edhe Sebaste.
26. Njëlloj për latinët.
27. Mund të bëjnë stil të lirë.
31. Damon aktor.
33. Eshtë pije e jona.
34. Në krye të noterëve.
36. Film i Robert Altman.
38. Skuadra merengue.
39. Një pjesë e hasmërisë.
40. Rrallë është përgjysmë.
42. Nisur pa kufij.
45. Fillojnë mobilizimin.
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