
Në gjyqin për katastrofën e Çer-
nobilit e vitit 1986, shkencëtari 

Valery Legasov, i ftuar si dëshmitar 
deklaron para gjykatës vetë vërtetën, 
duke treguar ...

    Viti XXVI - Nr. 7909  E hënë 10 Qershor 2019      Çmimi, 50 lekë (1.5 euro)

RAMA: BEJME ZGJEDHJE.
BASHA: S’KA ME MONIZEM 

“Çdo rrugë tjetër do të ishte joeuropiane”

Zv.kryetari i grupit parlamentar të CDU/CSU Zv.kryetari i grupit parlamentar të CDU/CSU 
përkrah vendimin e Metës për 30 qershorinpërkrah vendimin e Metës për 30 qershorin

Wadepuhl: Partitë 
të pranojnë vendimin 
e presidentit, palët 

të kërkojnë pajtimin 

Zbardhen deklaratat 
e pasurive për 
prokurorët dhe 

kreun e SHISH-it

DREJTESIA E RE 

Në faqet 4-5

Kryeredaktor: Erl MURATI
Zv/kryeredaktore - Rezarta DELISULA  

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

KRYEMINISTRI SULMON METEN PER ANULIMIN E 30 QERSHORIT: KERKON TE NXISE KONFLIKT

Nga  FATOS ÇOÇOLI

Lëvizja e pardjeshme e kryetarit të 
shtetit për të shfuqizuar dekretin 

e tij të caktimit të datës 30 qershor 
për zgjedhjet tona vendore dhe për ta 
shtyrë datën ...

Fundi i tmerrshëm 
dhe tmerri pa fund

Opinioni
 Ditësi

Vijon në faqen 21Vijon në faqen 20

Nga KASTRIOT ISLAMI

Kostoja e gënjeshtrave 
të Ramës… 

Opinioni
 Ditësi

NGA VOLTIZA DURO

MES TYRE, BIRRA “KORÇA” 

Në faqet 2-3

Presidenti publikon sot në mëngjes argumentet e shtyrjes së ditës së zgjedhjeve. 
Kreu i qeverisë, nga Burreli: Meta e humbi të drejtën e qëndrimit në detyrë

Përkundër qëndrimit të vendosur të shumicës qeverisëse për 
të mos e njohur vendimin e Presidentit të Republikës, Ilir Meta 
për çdekretimin e 30 qershorit si datë për mbajtjen e zgjed-
hjeve, Gjermania ka kërkuar nga palët politike në Shqipëri 
që të pranojnë këtë situatë të re politike dhe të shfrytëzojnë 
kohën për t’u përfshirë të gjithë në zgjedhje. Në një ...

Në faqen 2

(Në foto)  Kryeministri Edi Rama. Kryetari i opozitës, Lulzim Basha

Suplement

Thaçi: Nëse nuk 
do të ndryshojë  
sistemi zgjedhor, 
atëherë largohem

 
SHENDETI

KOSOVA

Këshillat e 
Ylli Merjes, 

Vlera Lekajt dhe 
Çenkuela Hasës

 LENDOHET NJE TJETER

Në faqen 11

Sapo ishte kthyer 
nga Italia, i riu 
humbet jetën në 
aksident në Vorë

Në faqen 18

Instituti i Sigurimeve: Procedura, dokumentet që duhet të dorëzojnë aplikantët 

Aplikimet, ja si të rrisni masën e pensionit 

Në faqet 6-7

Regjistrimi në “e-Albania”, rrugët për të përfituar më shumë para
rritur masën e pensionit, 
duke bërë paraprakisht një 
kërkesë në portalin qeveri-
tar “e-Albania” si dhe doku-
mentacionin e plotë që duhet 
të dorëzojnë të interesuarit. 
Pas marrjes së vendimit të 
caktimit të pensionit, përfi t-
uesi ka të drejtë të aplikojë 
për rishqyrtim ...

Pas marrjes së vendimit 
të caktimit të masës së 

pensionit, jo pak përfitues 
shfaqin pakënaqësi në lid-
hje me pagesën që u takon. 
“Gazeta Shqiptare” publikon 
sot procedurën që duhet të 
ndjekin pensionistët për të 

 
LISTA E PLOTE

Në faqet 8-10

Agjencia e 
Kadastrës: 1200 

familjet që marrin 
lejen e legalizimit



E hënë 10 Qershor 20192 - FAQJA E PARE

REDAKSIA: Redaktor i Suplementeve dhe Sociales: Rezarta Delisula, Redaktor i Rretheve: Trëndafile VISHA, Redaktor i Kulturës: Fatmira Nikolli, Art Designer: Nevila SAMARXHI.
ADMINISTRATA: Përgjegjëse e Financës: Alma Smokthina 0682074397, Shpërndarja: Elvis Llaka Cel 0682074416, Marketingu: Cel:0688087823-email:marketing@gazetashqiptare.com, ADRESA: Ish-Drejtoria e Uzinës

së Autotraktorëve, Tiranë - Tel:(04) 2359-104 Tel&Fax:(04) 2359-116 Marketingu: Tel:(04) 2359-104/359-123. Tiranë, Internet: www.balkanweb.com, Email: gazetashqiptare@hotmail.com; redaksia@gazetashqiptare.com, SHTYPUR në “Klasik”Shpk

KRIZA POLITIKE
ZGJEDHJET

Përkundër qëndrimit të
vendosur të shumicës
qeverisëse për të mos

e njohur vendimin e Presi-
dentit të Republikës, Ilir
Meta për çdekretimin e 30
qershorit si datë për
mbajtjen e zgjedhjeve, Gjer-
mania ka kërkuar nga palët
politike në Shqipëri që të
pranojnë këtë situatë të re
politike dhe të shfrytëzojnë
kohën për t'u përfshirë të
gjithë në zgjedhje. Në një
reagim publik të transmet-
uar nga mediat në Gjer-
mani, nënkryetari i grupit
parlamentar të Unionit Kris-
tiandemokrat dhe Kristian-
social në parlamentin gjer-
man (Bundestag) Johann
David Wadephul, theksoi se
tashmë Shqipëria është një
situatë të re politike, që du-
het të shërbejë për të ulur
tensionet dhe për të an-
gazhuar të gjitha forcat poli-
tike në procesin zgjedhor. Ai
theksoi se të gjitha palët du-
het ta pranojnë këtë vendim
të presidentit. "Pas këtij ven-
dimi të presidentit, ekziston
një situatë e re politike. Të
gjitha palët tani duhet të
kërkojnë rrugën e pajtimit.
Këtu përfshihen zgjedhje
lokale demokratike me disa
kandidatë të mundshëm. Kjo
presupozon që të gjithë ta
pranojnë vendimin e presi-
dentit dhe pastaj të marrin
pjesë në garën politike", - tha
në deklaratën e tij politikani
i lartë gjerman, që përfaqëson
edhe grupin parlamentar që
mbështetë qeverinë e Angela
Merkel. Më tej, ai thekson çdo
qëndrim tjetër do të ishte i pa-
pranueshëm dhe do të ndikon-
te në mënyrë direkte në pro-
cesin e integrimit të Sh-
qipërisë në Bashkimin Evro-
pian. "Çdo gjë tjetër do të ish-
te joevropiane dhe do t'i for-
conte në mënyrë të pa-
nevojshme dyshimet mbi
dobinë e një procesit të ade-
rimit. Kështu do të krijohej
një bazë e re për një bashkë-
jetesë paqësore mes konkur-
rentëve politikë", - u shpreh
Wadephul në këtë deklaratë.
Gjithashtu, ai përcolli me-
sazhin e qartë për të dyja
palët në vend se duhet të pra-

Nënkryetari i grupit të CDU/CSU-së mbështet vendimmarrjen e kreut të shtetit

Zgjedhjet, Wadephul: Partitë të
pranojnë vendimin e presidentit
"Çdo gjë tjetër do të ishte joevropiane"

nojnë njëra-tjetrën, si baza e
vetme për krijimin e një shte-
ti demokratik dhe të qën-
drueshëm. "Në Evropë, çdo
qeveri duhet të pranojë një
opozitë kritike dhe çdo
opozitë duhet të pranojë një
qeveri efektive. Kjo është një
bazë qenësore për një shtet të

qëndrueshëm dhe demokra-
tik. Nëse Shqipëria dëshiron
të përshkojë këtë rrugë drejt
Evropës, sigurisht që do të
marrë çdo mbështetje nga
Gjermania", - tha Wadephul.
Ndërkohë që duhet të thekso-
het se pak para marrjes së
vendimit për shtyrjen e

zgjedhjeve, Presidenti Meta
ishte për një vizitë në Berlin,
ku zhvilloi takime me shumë
deputetë gjermanë, ndër ta
edhe me nënkryetarin e par-
tisë qeverisëse, Johann Dav-
id Wadephul. Natyrisht që kjo
deklaratë e djeshme e politi-
kanit gjerman tregon se kreu

i shtetit zotëron mbështetjen
e Gjermanisë për këtë veprim
të pazakonshëm dhe të vësh-
tirë. Ditën e shtunë Presiden-
ti i Republikës, Ilir Meta bëri
të ditur vendimin për çde-
kretimin e datës së zgjedhjeve
të 30 qershorit, pa dhënë një
datë tjetër se kur mund të

mbahen ato. Një vendim që ai
e mbështeti te parimet kush-
tetuese dhe te nevoja për të
çtensionuar situatën dhe të
rrezikut të përshkallëzimit
të paparashikueshëm të kon-
fliktit në vend, si dhe për t'u
dhënë mundësi palëve për të
gjetur një zgjidhje politike.

KËRCËNIMI
"Çdo gjë tjetër do
të ishte joevropiane
dhe do t'i forconte
në mënyrë të
panevojshme
dyshimet mbi
dobinë e procesit
të aderimit.
Kështu do të
krijohej një bazë e
re për një
bashkëjetesë
paqësore mes
konkurrentëve
politikë", - u
shpreh Wadephul
në këtë deklaratë.

Anulimi i datës së zgjedhjeve, Meta
në konferencë të jashtëzakonshme

Presidenti i Republikës, Ilir Meta, ka paralajmëruar
se do të bëjë sot publike argumentet e tij ligjore dhe

politike që e detyruan atë të ndërmarrë aktin e anulimit
të dekretit të mëparshëm me anë të të cilit kishte për-
caktuar 30 qershorin si datë për mbajtjen e zgjedhjeve
lokale. Në deklaratën e shpërndarë të shtunën për medi-
at dhe ku bënte të ditur vendimin e tij, kreu i shtetit
deklaronte se argumentet tij ligjore do t'i bënte publike
ditën e sotme. Ndërkohë që dje vetë institucioni i Presi-
dentit të Republikës lajmëroi se sot Meta do të dalë per-
sonalisht në një konferencë për mediat në orën 08:00 të
mëngjesit, për të prezantuar qëndrimin e tij ndaj kësaj
situate dhe për të dhënë gjithashtu edhe argumentet
ligjore. Meta të shtunën vendosi që të shtyjë zgjedhjet,
ndërsa kryeministri Rama e mazhoranca këmbëngulin
se data 30 qershor nuk ndryshon. Presidenti Ilir Meta
ka vendosur të shfuqizojë dekretin nr.10928, për zhvil-
limin e zgjedhjeve lokale, të cilat ishin vendosur të real-
izoheshin më 30 qershor. Meta argumenton se ky ven-
dim është marrë për të çtensionuar situatën dhe rrez-
ikun për përshkallëzimin e paparashikueshëm të konf-
liktit në vend. Ai ka shtuar se kushtet aktuale nuk
mundësojnë zhvillimin e zgjedhjeve të vërteta.

Basha: Largimi i Ramës është i
panegociueshëm, beteja vazhdon

Pavarësisht vendimit të
Presidentit të Repub-

likës për të shtyrë datën e
zgjedhjeve në një afat të
pacaktuar, opozita është e
vendosur që të mos heqë
dorë nga kërkesa e saj
kryesore, largimi i Edi
Ramës nga posti i kryemi-
nistrit. Kryedemokrati
Lulzim Basha publikoi dje
një album me foto nga
momentet më të bukura të
protestës së tetë ko-
mbëtare të opozitës, ndër-
sa theksoi me forcë se
opozita kërkon largimin e
kryeministrit Edi Rama.
Basha thotë se largimi i
Edi Ramës si kryemi-
nistër mbetet një kërkesë
e panegociueshme e
opozitës. "Beteja jonë do të
vazhdojë deri në triumfin
e standardeve dhe vlerave
europiane. Pengesa e vet-
me për në Europë është
sundimi i shtetit të bërë
njësh me krimin, është

qeveria e ardhur me votën e
krimit, është kryeministri i
Avdylajve. Largimi i Ramës
është i panegociueshëm", -
shkroi Basha. Gjithashtu,
ai thotë se edhe anulimi i
datës së zgjedhjeve ishte
rrjedhojë e protestës dhe
qëndresës së opozitës dhe
shqiptarëve, që në disa muaj
me radhë kanë protestuar në
vazhdimësi kundër qeverisë.
"Boll më me Shqipërinë që

duan ata, tani është koha
të luftojmë për Shqipërinë
e të gjithë shqiptarëve! Ora
e Shqipërisë si e gjithë Eu-
ropa po troket dhe nuk ka
forcë ta ndalë! Falë ven-
dosmërisë suaj të pathye-
shme, falë bashkimit të
zemrave dhe mendjeve të
shqiptarëve të lirë, zgjedh-
jet farsë të 30 qershorit u
anuluan!", - shkroi Basha
në reagimin e vet.

VENDIMI
Të gjitha palët duhet të kërkojnë rrugën e
pajtimit. Këtu përfshihen zgjedhje lokale
demokratike me disa kandidatë të mundshëm.
Kjo presupozon që të gjithë ta pranojnë
vendimin e presidentit dhe pastaj të marrin
pjesë në garën politike.



 Johann David Wadephul

Kreu i opozitës,
Lulzim Basha

Presidenti Ilir Meta dhe
kryeministri Edi Rama
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Kreu qeverisë paralajmëroi nismën për shkarkimin e Presidentit të Republikës

Rama: Meta shkroi fatin e tij, humbi
të drejtën të qëndrojë në atë zyrë

"Çdekretimi i datës së zgjedhjeve, akt nul nga ana juridike"

Megjithëse një ven
dim për çdekre-

timin e datës së zgje-
dhjeve nga Presidenti i
Republikës ishte deri
diku i pritshëm për so-
cialistët, tashmë që ai ësh-
të bërë realitet, ata po
përpiqen që të gjejnë edhe
rrugët e daljes nga kjo
situatë. Për këtë qëllim,
pas takimeve informale
me një pjesë të deputetëve
ditën e shtunë, sot Rama
ka thirrur mbledhjen e
kryesisë së Partisë So-
cialiste. Mbledhja pritet
të mbahet në orën 09:00
dhe do të pasojë konfer-
encën për shtyp që ka
paralajmëruar gjatë ditës
së sotme Presidenti i Re-
publikës. Burime nga
Partia Socialiste kanë
bërë të ditur se në dis-
kutim janë disa skenarë,
që nga ai i shkarkimit të

presidentit nga ana e Kuven-
dit me 2/3 e votave të të
gjithë deputetëve, te goditja
e këtij vendimi në Gjykatë
Administrative dhe deri te
lënia pa asnjë lloj reagimi dhe
vijimi i organizimit të
zgjedhjeve, duke mos e njo-
hur fare si akt. Sa i përket
skenarit të parë, atij të sh-

karkimit nga Kuvendi të
Metës, lindin 2 probleme: së
pari, PS duhet të sigurojë vo-
tat edhe të disa deputetëve të
rinj të opozitës së re, një gjë
jo shumë e vështirë në kush-
tet në të cilat ndodhet Kuven-
di dhe së dyti, është problemi
se një vendim i tillë i Kuven-
dit duhet të kalojë më pas për

konfirmim në Gjykatë
Kushtetuese. Ndaj, një ske-
nar i tillë të paktën në kush-
tet aktuale është i pamun-
dur të finalizohet. Por gjith-
sesi, socialistët mund ta
ndërmarrin atë dhe ta mira-
tojnë në Kuvend dhe të pres-
in më pas ngritjen e Kush-
tetueses. Varianti tjetër, ai
goditjes së këtij akti në
Gjykatë Administrative
mbart problemin se ai nuk
është një akt individual dhe
si i tillë, kjo gjykatë s'mund
ta marrë në shqyrtim.
Ndërkohë që varianti tjetër
është ai që PS të mos e njo-
hë këtë akt të presidentit
dhe të vazhdojë të për-
gatisë zgjedhjet me KQZ-
në, ku zotëron shumicën e
nevojshme.

Anulimi i zgjedhjeve/ PS mbledh
kryesinë, ja skenarët që diskutohen

Pavarësisht se Presi
denti i Republikës, Ilir
Meta, vendosi të sh-

tunën të çdekretojë datën e
zgjedhjeve, mazhoranca so-
cialiste ka vendosur të mos
e njohë atë dhe të vazhdojë
fushatën e saj elektorale në
të gjithë Shqipërinë. Kështu,
kryeministri Edi Rama pas
Beratit, u ndal dje në Mat
dhe Dibër, ku zhvilloi disa
takime elektorale. Pikërisht
vendimi për çdekretimin e
zgjedhjeve ishte kryefjala e
gjithë takimeve të kryemi-
nistrit Edi Rama, i cili
nguroi të paralajmërojë qar-
tazi edhe ndërmarrjen e një
nisme të mundshme për sh-
karkimin e kreut të shtetit.
Ai theksoi disa herë se Pres-
identi i Republikës me këtë
akt ka humbur të drejtën
për të qëndruar në atë kar-
rige. "Meta nuk e meriton
më zyrën ku rri. Ai që duhet
të ishte gardiani i Kush-
tetutës, nuk e meriton më të
jetë figura e unifikimit të
kombit. Ajo që ka bërë ësh-
të përçarëse dhe konflik-
tuese", - tha Rama në fjalën
e tij. Më tej, ai theksoi se në
aspektin ligjor, ky akt nuk
ka asnjë fuqi dhe për këtë
rrjedhojë, ai theksoi se shu-
mica që ai drejton dhe sh-
qiptarët do shkojnë në
zgjedhjet e 30 qershorit për
të zgjedhur kryetarët e rinj
të bashkive. "Është vetë-
vrasje politike, nga pikë-
pamje ligjore është nul, ësh-
të njësoj sikur të ndalësh
ndeshjen Islandë-Shqipëri
dhe nga pikëpamja morale
është një turp që do t'i mbe-
tet atij. Nuk mundet presi-
denti të vendosë diçka të
tillë, nuk mund ta çojë ma-
tanë Kushtetutës", - tha
Rama. Ai paralajmëroi të
tjera veprime nga ana e
Presidentit të Republikës,
të cilin ai e konsideroi si
shpë-timtar të opozitës, por
duke theksuar se asgjë nga
këto nuk do mund të rrëzojë
qeverinë dhe të shtyjë

zgjedhjet vendore. "Dhe
mos u çudisni nëse ju them
se nga fronti i shpëtimtarit
të opozitës s'kemi parë gjë
akoma. Nuk është çmen-
duria e fundit, do të ketë
edhe të tjera, por ama një gjë
është e sigurt: do apo s'do
Saliu, do apo s'do Iliri, do
apo s'do Lulzimi, do apo s'do
filxhani zgjedhjet do
mbahen më 30 qershor. Kush-
tetuta e Republikës nuk ësh-
të filxhan që rrotullohet,
zgjedhjet nuk janë lloj i kaf-
es turke që e kthen përmbys
bashkë me filxhanin. Fatin
e tyre politikanët e shkrua-
jnë vetë. Dje Ilir Meta ka sh-

kruar fatin e tij si një presi-
dent që e ka humbur të
drejtën të qëndrojë në atë
zyrë. Të gjithë ata që
udhëheqin lëvizjen 'Rama
ik', do të ikin një nga një
vetë", - deklaroi kryeminis-
tri Rama. Gjithashtu, Rama
theksoi se e gjithë kjo betejë
e opozitës nuk bëhet për
bashkitë, por për një pazar
edhe më të madh. "Kjo luftë
nuk është për bashkitë. E
gjithë kjo orvatje për ta çuar
Shqipërinë në orvatje nuk
bëhet për disa bashki, por
sepse kërkohet një pazar për
të varrosur reformën në
drejtësi, kërkohet rrëmujë

për të goditur të vetmen forcë
që do të jetë mbështetësja e
reformës në drejtësi dhe e
zbatimit të saj për të kaluar
nga ligjet te gjyqet. Dikur u
futën të gjithë në çadër si në
bunker. Ata sot kanë hall të
madh. Ata e dinë se tani re-
forma në drejtësi po bëhet
dhe duan t'i shmangen asaj.
Ne nuk kemi zgjedhur poli-
tikën e bojkotit, as të molo-
tovit, as të dhunës. Çdo pak-
icë do të bënte këtë gjë, po qe
se ne lëshojmë pe. Ilir Meta
mund të bëjë një dekret për
t'i shpallur luftë Amerikës,
por kjo është e palogjik-
shme", - tha Rama.

LEFTER KOKA
Deputeti i LSI-së, Lefter,
Koka ka mbledhur jashtë
vëmendjes së medias
deputetët e LSI-së që janë
në parlament, duke u ofruar
një drekë jashtë Tiranës.
Mes tyre është edhe
deputeti Ralf Gjoni, si dhe
deputetët e tjerë që kanë
krijuar grupin parlamentar të
"Pavarur", por që kanë dalë
nga listat e LSI-së.
"Shqipëria do të ecë vetëm
përpara! U detyrohemi
shqiptarëve rrugën e
pakthyeshme të integrimit
euro-atlantik të atdheut!",
shkruan Koka në foton që
poston së bashku me 11
depu-tetët e tjerë të
parlamentit.

Veliaj: Zgjedhjet në 30 qershor,
dekreti është akt i pavlefshëm

Zgjedhjet vendore do mbahen në 30 qershor. Nga Bal
dushku ku vijoi fushatën e tij elektorale, kandidati i

Partisë Socialiste për Bashkinë e Tiranës, Erion Veliaj
deklaroi se nuk ka asnjë dyshim që zgjedhjet vendore
do mbahen në 30 qershor dhe qytetarët e Tiranës do të
votojnë për vijimin e transformimit që ka pësuar kryeqy-
teti në këto 4 vite. "Në 30 qershor do kemi zgjedhje në
Tiranë dhe në të gjithë Shqipërinë. Kjo nuk do as mend,
as kalem. As dekret, as sekret. Nuk do as sherr, as
shamata. Thonë të vijnë njerëzit te ne në bulevard dhe
njëri nga njëra anë e bulevardit në protestë, tjetri nga
një anë e bulevardit duke çuar letra për zgjedhje, si ajo
kënga që këndohej atëherë: 'Letër më ke çuar atje në
ushtri, s'më paske harruar që kur ishim fëmijë'", tha
Veliaj. Më tej, ai shtoi se shfuqizimi i dekretit të
zgjedhjeve nga ana e presidentit është një akt i pavlef-
shëm juridik, "ndaj - theksoi Veliaj - në 3 qershor qyteta-
rët do të votojnë për të zgjedhur drejtuesit e rinj të
bashkive dhe për të vijuar rrugën e nisur të zhvillim-
it". "Nëse këta do e mbajnë njëri-tjetrin me gajret dhe
serume dhe do çojnë letra nul që s'kanë pikë vlere ju-
ridike, do çojnë letra nul që s'kanë pikë vlere morale,
letra nul si letra vetëvrasjeje politike, këta le t'ia çojnë
njëri-tjetrit, por nuk jemi këtu për hallet e tyre. Ne jemi
këtu për hallet tona, për t'i zgjidhur dhe për të punuar
për familjet tona dhe fëmijët tanë", tha Veliaj.

Kryeministri Edi Rama,
dje në Mat

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

- Nr. pasurie 50/1, ZK Virua, vol 1, fq 27, Truall me sip. 240.47 m2 + ndertese me sip.
240.47 m2. Regjistruar ne ZVRPP Gjirokaster ne emer te Fatos Çela. Çmimi fillestar
per shitje eshte 2.411.920  Leke.

- Nr. pasurie 190/84, ZK 2647, vol 2 , fq 247, Truall me sip. 300 m2 + ndertese nje kateshe
me sip. 88 m2. Regjistruar ne ZVRPP Tepelene ne emer te Votim Çela. Çmimi fillestar
per shitje eshte 744.800  Leke.

Data e shpalljes       17.05.2019
Data e zhvillimit     21.06.2019 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.
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DREJTËSIA E RE
PASURITË

Reforma në drejtësi
skualifikoi një
numër të madh të

gjyqtarëve dhe prokurorëve
që nuk justifikonin statusin
e tyre ekonomik dhe të
ardhurat dhe pasuritë që di-
spononin. Por, gjithsesi ende
një pjesë e tyre disponojnë
pasuri, që për njerëzit e
thjeshtë janë të pa mundu-
ra për t'u realizuar. Ajo që
bën dallim në listën e
njerëzve aktualë të drejtë-
sisë është padyshim krye-
prokurorja Arta Marku, e
cila ka deklaruar vlera min-
imale të ardhurash dhe pa-
surish të tundshme apo të
patundshme.
ARARARARARTTTTTA MARKUA MARKUA MARKUA MARKUA MARKU

Më konkretisht Arta
Marku ka deklaruar një
llogari bankare të pakësuar
me 241,207 lekë, llogari
rrjedhëse e bashkëshortit
minus 73.537 lekë, ndërsa si
të ardhura deklaron ato nga
paga si prokurore e
përgjithshme në shumën
1.769.154 lekë, të ardhurat
nga paga e bashkëshortit si
oficer i Policisë Gjyqësore në
Lezhë dhe Shkodër në shu-
mat 33.192 dhe 885.284 lekë.
Arta Marku deklaron të
ardhura nga rimbursimi për
qiranë e banese nga shteti
në shumën e 271.150 lekë. Po
ashtu, Marku deklaron të
ardhurat nga dietat për për-
ballimin e shpenzimeve në
lidhje me shërbimet për sh-
kak të detyrës, jashtë terri-
torit të Shqipërisë në
shumën 1.280 euro. Arta
Marku ka raportuar edhe
rimbushje të kartës së kred-
itit lëshuar për shpenzime të
kryera nga institucioni, por
në emrin e titullarit të insti-
tucionit në shumën 553.176
lekë. Arta Marku ka marrë
edhe një kredi bankare për
shtëpi e vitit 2015 me vlerë
2.700.000 lekë me këst mujor
37.000 lekë. Gjithsej gjatë
vitit 2018 ajo ka shlyer për
vitin 2018 vlerën 432.982 lekë.

Donika Prela
Ndërkohë që drejtuesja e

Prokurorisë së Krimeve të
Rënda, Donika Prela, gjatë
vitit 2018 ka shitur aparta-
mentin në vlerën 80.000
euro. Ndërsa pasi ka shitur
apartamentin që zotëronte,
80 mijë euro, ka blerë një

Zbardhen deklaratat e pasurisë për katër gratë e forta të prokurorisë për vitin 2018

Arta Marku me qira dhe dieta,
Donika Prela blen shtëpi 110 mijë euro
Burrit të Imerajt i dhuron vëllai 64 mijë lekë për ditëlindje

KARTA
Arta Marku ka
raportuar edhe
rimbushje të kartës
së kreditit, lëshuar
për shpenzime të
kryera nga
institucioni, por në
emrin e titullarit të
institucionit, në
shumën 553.176 lekë.
Arta Marku ka marrë
edhe një kredi bankare
për shtëpi e vitit 2015
me vlerë 2.700.000
lekë me këst mujor
37.000 lekë. Gjithsej
gjatë vitit 2018 ajo ka
shlyer vlerën
432.982 lekë.

Shitje apartamenti në vlerën 80.000
euro.
Kontratë premtimi shitje me palën
blerëse, e cila i ka derdhur në
llogarinë e noterit 20.000 euro. Pjesa
tjetër prej 60 mijë euro nëpërmjet një
kredie bankare.
Blerje apartamenti me sipërfaqe 136
m2 me vlerë 110.000 euro.
Burimi për blerjen e apartamentit janë
80.000 euro nga shitja e apartamentit
dhe 30.000 euro është marrë nga
llogaria bankare në emër të
bashkëshortit.
Llogari bankare në emër të vajzës në
shumën 36.000 lekë, stimul për shkak
të rezultateve të larta në shkollë.
Gjendja e llogarisë në emër të
bashkëshortit, e cila në 2017-ën ka
qenë në vlerën 4.504.594 lekë gjatë
vitit 2018 është pakësuar me
3.784.500 lekë e konvertuar në 30.000
euro për blerjen e shtëpisë. Shitje e
automjetit tip "Golf" në shumën e
200.000 lekëve.
Të ardhura nga paga si prokurore
1.660.913 lekë. Gjendja e llogarisë
pagës 80.289 lekë.
Të ardhura nga paga neto e
bashkëshortit 1.440.000 lekë.
Të ardhura nga paga e bashkëshortit
264,430 lekë.
Gjendja e llogarisë bankare në
shumën 264.430 lekë.
Kredi konsumatore në shumën
2.000.000 lekë për rregullim shtëpie.

Donika
Prela

Gjendja e llogarisë bankare minus 241,207 lekë.
Gjendja e llogarisë rrjedhëse e bashkëshortit
minus 73.537 lekë.
Të ardhura nga paga si prokurore e përgjithshme
1.769.154 lekë.
Të ardhura nga paga e bashkëshortit si oficer i
Policisë Gjyqësore në Lezhë shumën 33.192 lekë.
Të ardhura nga paga e bashkëshortit si oficer i
Policisë Gjyqësore në Shkodër në shumën
885.284 lekë.
Rimbursim për qira banese nga shteti në shumën
271.150 lekë.
Dieta për përballimin e shpenzimeve në lidhje me
shërbimet për shkak të detyrës jashtë territorit të
Shqipërisë në shumën 1.280 euro.
Rimbushje e kartës së kreditit lëshuar për
shpenzime të kryera nga institucioni, por në emrin
e titullarit të institucionit në shumën 553.176 lekë.
Kontratë kredie bankare për shtëpi e vitit 2015 me
vlerë 2.700.000 lekë me këst mujor 37.000 lekë.
Gjithsej shlyer për vitin 2018 vlera 432.982 lekë.

Arta Marku

Llogari bankare në gjendje minus 295883 lekë.
Depozitë bankare me vlerë 801.158 lekë,
shtuar në vitin 2018 me shumën 130.305 lekë.
Depozitë me vlerë 794.664 lekë, shtuar për vitin
2018 me shumën 130.216 lekë.
Llogari bankare në shumën e 1.695 euro, me
një shtesë për vitin 2018 në vlerën 549 euro.
Të ardhura të përfituara si trajnuese nga
qendra psiko-sociale në shumën e 549 euro.
Të ardhura personale të përfituara nga paga si
prokurore në shumën 1.765.666 lekë.
Të ardhura nga veprimtaria e bashkëshortit si
noter në shumën e 2.386.186 lekë.
Të ardhura si eksperte pranë shkollës së
Magjistraturës në shumën e 50.815 lekë.
Oferdaft në gjendje minus 295.883 lekë.
Agron Bajri (bashkëshorti)
Llogari bankare në shumën 94.405 lekë.
Llogari bankare në shumën 16.819 lekë.
Të ardhura nga qiratë në shumën e 835.706
lekë.
Llogari bankare nga qiratë në shumën 13.202
lekë.
Llogari bankare në vlerën 2.000 euro.
Llogari bankare në vlerë 939.709 lekë.
Të ardhura të përftuara nga qiraja e
apartamentit me sipërfaqe 85.40 m2 në vlerën
750 euro.
Të ardhura të përftuara nga qiraja e
apartamentit me sipërfaqe 101 m2 me vlerë
2.000 euro.
Të ardhura nga qiraja e apartamentit me
sipërfaqe 53.70 m2 me vlerë 2.000 lekë.
Të ardhura të përftuara nga qiraja e një
ambienti me vlerë 12.000 euro.
Të ardhura të përftuara nga qiraja për një
pasuri me vlerë 960.000 lekë.
Të ardhura nga vëllai në Angli dhënë për
ditëlindje në shumën 64.642 lekë.
Sipërfaqe tokë arë me sipërfaqe 4.000 m2.
Kontratë dhurimi vëllait ½, pjesë ideale të
pasurive me sipërfaqe 70 dhe 140 m2.
Kontratë sipërmarrje së bashku me të vëllanë
duke dhënë për zhvillim pasuritë 70 dhe 140
m2, nga e cila do të përfitojnë 37% të ndërtimit
që do të zhvillohet.
Kontratë shkëmbimi automjeti "Volksvagen
Passat" me "Land Rover".

Elisabeta
Imeraj

Llogari kursimi me vlerë 388.477 lekë.
Llogari kursimi me vlerë 388.477 lekë.
Pakësim i llogarisë bankare 7.330 euro.
Të ardhura nga paga si prokurore në shumën
1.414.462 lekë.
Të ardhura nga paga e bashkëshortit si prokuror në
shumën 1.185.274 lekë.
Kredi e marrë me qëllim blerje apartamenti në
Durrës me shumë 45.214 euro. Vendosur si
kolateral apartamenti i blerë me sipërfaqe 105 m2
në Durrës. Shuma e shlyer gjatë vitit 2018 është
2.959 euro.
Llogari debitore (overdraft) në shumën 450.000
lekë.

Rovena Gashi

Kryeprokurorja
Arta Marku
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Prej gati dy vitesh Heli
don Bendo drejton
Shërbimin Informativ

Shtetëror, ndërsa vitin e sh-
kuar mundi të marrë edhe
dekretin e kreut të shtetit,
Ilir Meta, për të qenë drejtues
me kompetenca të plota të
këtij institucioni të rëndë-
sishëm. Bendo deri më tani
ka qenë një figurë e
paatakuar nga asnjëra palë
politike, ndërsa edhe pasur-
ia që ai deklaron se është një
person që më së shumti jetën
e tij e ka mbështetur te puna.
Sipas deklaratës së pasurisë
për vitin 2018 të dorëzuar në
Inspektoratin e Lartë të De-
klarimit dhe Kontrollit të
Pasurive dhe Interesave,
Bendo ka deklaruar lëvizje
të vogla financiare dhe pa-
surish. Më konkretisht ai ka
deklaruar një llogari të pa-
kësuar me 59.774 lekë, një
tjetër llogari bankare të sh-
tuar me 1.136.729 lekë.
Ndërkohë që si të ardhura,
Helidon Bendo ka deklaru-
ar të ardhura nga paga në
shumën e 1.583.508 lekëve.
Po ashtu, tek të ardhurat
Bendo përfshin edhe të
ardhura nga e siguruara
nga trajtimi ushqimor me
vlerë 30.250 lekë si pjesë e
Shërbimit Informativ Sh-
tetëror. Jo vetëm kaq, por
Bendo ka deklaruar edhe të
ardhurat nga trajtimi për
veshmbathje, po ashtu si
punonjës i Shërbimit Infor-
mativ Shtetëror në vlerën e
174.760 lekë. Të ardhura të
konsiderueshme ka siguru-
ar edhe bashkëshortja e tij.
Ajo gjatë vitit 2018 ka mun-
dur të marrë plot 1.564.049
lekë. Llogari bankare nga
pagesa e qirasë në shumën
68.731 lekë. Gjithashtu, Ben-
do deklaron edhe një pagesë
16.000 euro për blerje apar-
tamenti tip garsionere sipas
kontratës së vitit 2016, për
të cilën në vitin 2018 ka
paguar 2.000 euro. Ndërsa
bashkëshortja e tij ka dek-
laruar pakësim i llogarisë
bankare me 8.886 euro, një
tjetër llogari bankare në
shumën 12.815 lekë dhe një
llogari bankare shtuar në
shumën 209.993 lekë. Po ash-
tu, ajo deklaron edhe pa-
kësim i 2.000.000 lekë të sigu-
ruara nga bonot e thesarit
dhe të harxhuara për shkol-
limin djalit në SHBA.
GENT IBRAIMIGENT IBRAIMIGENT IBRAIMIGENT IBRAIMIGENT IBRAIMI

Një nga drejtuesit e insti-
tucioneve të reja të sistemit
të drejtësisë është Genti
Ibraimi. Ai prej disa muajsh
drejton Këshillin e Lartë të

Zbulohet pasuria e kreut të Shërbimit Informativ Shtetëror për vitin e shkuar

Helidon Bendo deklaron paratë nga
rimbursimi i ushqimit dhe veshmbathjeve
Kreu KLP-së vilë dykatëshe, dy shtëpi dhe 125 mijë euro llogari

Prokurorisë duke ardhur
nga një aktivitet i gjatë në
fushën private dhe atë të ek-
spertizës juridike në vend.
Për rrjedhojë, Ibraimi mund
të konsiderohet një nga
njerëzit më të pasur të in-
stitucioneve të reja të
drejtësisë, teksa deklaron
se zotëron një vilë 2 kate
plus nënçati me sipërfaqe
238 metra katrorë me vlerë
237.500 euro. Si burim për të
ai deklaron të ardhurat nga
trashëgimia nga prindërit
dhe të ardhurat nga puna.
Po ashtu, ai deklaron se
zotëron një apartament 128
m2 me vlerë 62.700 euro dhe
si burim për të raporton të
ardhurat nga shitja e apar-
tamentit të mëparshëm. Po
ashtu, Genti Ibrahimi dek-
laron se zotëron automjet
"Mercedes-Benz GLK" me
vlerë 30.000 euro, një llogari
rrjedhëse në shumën 304.308
lekë, një llogari rrjedhëse në
shumën 8.814 euro, një tjetër
llogari bankare në shumën
125.000 euro, të siguruar nga
të ardhurat nga shitja e disa
pronave të prindërve. Po
ashtu, ai deklaron një de-
pozitë bankare me vlerë
7.823 euro. Ndërsa si të
ardhura ka raportuar të
ardhurat nga paga dhe hon-
oraret si i punësuar nga
Instituti i Studimeve Lig-
jore në shumën 334.400n
lekë, 5.760 dollarë, 7.030
euro, të ardhurat nga paga
e bashkëshortes nga puna
në Ambasadën e SHBA-ve
në shumën 1.979887 lekë, të
ardhura nga kontrata e
qirasë në shumën 3.000.000
lekë dhe 35.000 euro dhuratë
nga prindërit. Ndërsa bash-
këshortja e tij përveç pagës
së mësipërme, deklaron se
zotëron një apartament ba-
nimi me sipërfaqe 75 m2 me
vlerë 7.500.000 lekë dhe një
automjet tip "Pugeot 308",
blerë për 18.800 euro.

Helidon Bendo

Llogari bankare pakësuar me 59.774 lekë.
Llogari bankare shtuar me 1.136.729 lekë.
Të ardhura nga paga në shumën e 1.583.508
lekëve.
Të ardhura nga trajtimi ushqimor në shumë 30.250
lekë.
Të ardhurat nga trajtimi për veshmbathje si
punonjës i Shërbimit Informativ Shtetëror në vlerën
e 174.760 lekë.
Të ardhura të bashkëshortes nga paga në shumën
1.564.049 lekë.
Gjendje e llogarisë bankare, pagesë qiraje në
shumën 68.731 lekë.
Pagesë 16.000 euro për blerje apartamenti tip
garsionere sipas kontratës së vitit 2016. Për vitin
2018 janë paguar 2.000 euro.

Miranda Bendo (bashkëshortja)
Gjendje e llogarisë kursimit pakësuar me 8.886
euro.
Llogari bankare në shumën 12.815 lekë.
Llogari bankare shtuar në shumën 209.993 lekë.
Bono thesari pakësuar me 2.000.000 lekë. Kthyer
në dollarë për të paguar shkollimin e djalit në
SHBA.

Kletion Bendo
Kontratë depozite "Fëmija im" nga nëna Miranda
Bendo.
Gjendje në llogari bankare në shumën 1.000
dollarë në SHBA.

Helidon
Bendo

Vilë 2 kate plus nënçati me sipërfaqe 238 metra
katrorë me vlerë 237.500 euro. Burimi, trashëgimi
nga prindërit dhe të ardhurat nga puna.
Apartament 128 m2 me vlerë 62.700 euro. Burimi i
krijimit nga shitja e apartamentit të mëparshëm.
Automjet "Mercedes-Benz GLK" me vlerë 30.000
euro.
Llogari rrjedhëse në shumën 304.308 lekë.
Llogari rrjedhëse në shumën 8.814 euro.
Llogari bankare në shumën 125.000 euro. Të
ardhura nga shitja e disa pronave të prindërve.
Depozitë bankare 7.823 euro.
Të ardhura nga paga dhe honorare si i punësuar
nga Instituti i Studimeve Ligjore në shumën
334.400 lekë, 5.760 dollarë, 7.030 euro.
Të ardhura nga paga e bashkëshortes nga puna në
Ambasadën e SHBA-ve në shumën 1.979887 lekë.
Të ardhura nga kontrata e qerasë në shumën
3.000.000 lekë.
Të ardhura nga mësimdhënia në shumën 215.924
lekë.
Dhuratë e transferuar nga llogaria e prindërve në
shumën 35.000 euro.

Alba Ibrahimi (bashkëshortja)
Apartament banimi me sipërfaqe 75 m2 me vlerë
7.500.000 lekë.
Automjet tip "Pugeot 308", blerë për 18.800 euro.

Genti
IbrahimiMAKINA

Genti Ibrahimi deklaron se zotëron automjet
"Mercedes-Benz GLK" me vlerë 30.000 euro, një

llogari rrjedhëse në shumën 304.308 lekë, një llogari
rrjedhëse në shumën 8.814 euro, një tjetër llogari

bankare në shumën 125.000 euro, të siguruar nga të
ardhurat nga shitja e disa pronave të prindërve.

Deklarata

REPUBLIKA E SHQIPERISE
Zyra permbarimore “Best 2010”  SHPALLJE ANKANDI

Më  datë   08 korrik 2019   nga ora 08:00 - ora 16:00 tek  kjo zyrë    përmbarimore    do të  zhvillohet   seanca
e   fundit e    mbledhjes   së    ofertave   për     ankandin      e         fundit, për  shitjen  e  pasurive :   a)    Njësi
shërbimi   nr.26/187-N8/2,  vol.56, fq.121,   sip= m^2     b) nr.26/106+1-16,  vol.51,  fq.242,    sip=72  m^2
; c) nr.26/187+1-9, vol 52 , fq 58 (sip=110 m^2 ) ;    d) nr.26/106+1-25, vol 52,  fq 1.
Çmimi  fillestar  për pasuritë e lartpërmendura për njësinë e shërbimit do të jetë 1008 euro/ m^2, ndërsa
për tre apartamentet do të jetë 227 euro/ m^2 ;  Pronat e lartpërmendura ndodhen në të njëjtin pallat (i
ndodhur përballë Teatrit  "Petro Marku",   Vlorë) që ka ndërtuar Debitori "CO.BE.IN" sh.p.k (NUIS J97201218L)
P.s: Qytetarët /subjektet që dëshirojnë të marrin pjesë në ankand krahas një kërkese duhet të kenë
depozituar dhe 10% të çmimit fillestar si garanci për pjesëmarrje në ankand .Kjo garanci pasurore duhet
të jetë e derdhur në BKT, nr.llogarisë Saimir Hoxha PF  (IBAN: AL07 2051 2046 4204 98CL PRCLALLA).
Adresa: Selia: prapa Prokurorisë së Rrethit Durrës. Mobile: 06920 756 44, Phone/Fax: 052 22 6000
Web:  <http://www.permbarues.al
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PENSIONET E PLEQËRISË
APLIKIMET

Pas marrjes së vendim
it të caktimit të masës
së pensionit, jo pak

përfitues shfaqin pakënaqë-
si në lidhje me pagesën që u
takon. "Gazeta Shqiptare"
publikon sot procedurën që
duhet të ndjekin pension-
istët për të rritur masën e
pensionit, duke bërë para-
prakisht një kërkesë në por-
talin qeveritar "e-Albania" si
dhe dokumentacionin e
plotë që duhet të dorëzojnë
të interesuarit.
PROCEDURAPROCEDURAPROCEDURAPROCEDURAPROCEDURA

Pas marrjes së vendimit
të caktimit të pensionit, për-
fituesi ka të drejtë të ap-
likojë për rishqyrtim pensio-
ni për të dorëzuar dokumen-
tacion shtesë, për një masë
më të lartë përfitimi, ose për
zgjatjen e afatit të përfitim-
it për pensionet invalid,
familjar dhe suplementar të
parakohshëm. "Ky shërbim
ju ofron mundësinë për të
plotësuar një kërkesë 'on-
line' për rishqyrtimin e për-
fitimit tuaj (sipas Ligjit nr.
7703, datë 11.5.1993 'Për sigu-
rimet shoqërore në Repub-
likën e Shqipërisë', të ndry-
shuar)", - theksohet në por-
talin qeveritar "e-Albania".
Për të pasur akses në këtë
të fundit, të interesuarit du-
het të regjistrohen si
qytetar në portal dhe të plotë-
sojnë formën përkatëse për
këtë kërkesë, e cila do të ha-
pet menjëherë pas klikimit
të butonit "Përdor" në krah
të këtij shërbimi. Më tej në
portal bëhet me dije se num-
ri i sigurimit plotësohet
paraprakisht në momentin
që aplikanti hyn në portal
me kredencialet e tij për-
katëse. "Me informacionin e
numrit tuaj të sigurimit
plotësohen automatikisht
edhe të dhënat e tjera nga
Instituti i Sigurimeve Sho-
qërore. Ju duhet të plotëso-
ni formularin sipas fushave.
Numri dhe data e protokol-
lit do plotësohet nga punon-
jësit tanë. Ju mund ta ruani
formën si draft për të vazhd-
uar në një moment tjetër ose
mund ta dërgoni menjëherë
për procesim në serverin e
Institutit të Sigurimeve Sho-

qërore", - nënvizon "e-Alba-
nia" për të gjithë pension-
istët që dëshirojnë të ap-
likojnë për rishqyrtim të
masës së pensionit. Ndërko-
hë të gjithë aplikantët pasi
të kenë përdorur këtë shër-
bim elektronik, duhet të
paraqiten në zyrat e agjen-
cive lokale për të dorëzuar
dokumentacionin e kërkuar.

DOKUMENTDOKUMENTDOKUMENTDOKUMENTDOKUMENTAAAAACIONICIONICIONICIONICIONI
Dokumentet e nevojshme

për rishqyrtim janë në varë-
si të objektit të rishqyrtim-
it. Por aplikantët duhet të
kenë parasysh që të dorë-
zojnë një kopje të kartës së
identitetit ose certifikatë
personale, një certifikatë
familjare, vërtetim për pagat
pas vitit 1993; vërtetim nga

arshiva e ISSH-së, DRSSH-së
për vjetërsi në punë; vërtetim
për kontributet si i vetëpunë-
suar në bujqësi, vërtetim për
kohën e kryerjes së shërbimit
ushtarak, vërtetim nga shkol-
la kur fëmija është 18 vjeç-25
vjeç, vërtetim nga Tatim- Tak-
sat për pjesëtarët që ka në
ngarkim si dhe një vërtetim nga
Zyra e Punës si punëkërkues.

Ndërkohë të interesuarit du-
het të dorëzojnë edhe një fo-
tokopje të kontratës me
KESH-in, dëshminë e penali-
tetit për të përndjekurit poli-
tikë, vërtetim i kohës së vua-
jtjes së dënimit (të përndjeku-
rit politikë), diplomën e sh-
kollës së lartë, fletëdrejtimi
për në KMCAP dhe fletëdal-
jet nga spitali, analiza
mjekësore sipas diagnozës,
vërtetim identiteti, aktveri-
fikim, vendim gjykate, dek-
laratë individuale për
punësim (e përvitshme) mod.
09, si dhe një deklaratë indi-
viduale që nuk është i punë-
suar (mod. 08). Gjithashtu,

"Si të bëni kërkesën për të marrë më shumë para, regjistrohuni në 'e-Albania'"

Ja si të rrisni masën e pensionit,
procedura e rishqyrtimit dhe aplikimi
ISSH: Dokumentacioni shtesë që duhet të dorëzojnë kandidatët

Voltiza Duro

DOKUMENTET QË MUND TË DORËZOHEN JANË:

  Kopje e kartës së identitetit ose
certifikatë personale.
  Certifikatë familjare.
 Vërtetim për pagat pas vitit 1993.
  Vërtetim nga arshiva e ISSH-së,
DRSSH-së për vjetërsi në punë.
 Vërtetim për kontributet si i
vetëpunësuar në bujqësi.
 Vërtetim për kohën e kryerjes së
shërbimit ushtarak.
  Vërtetim nga shkolla, kur fëmija
është 18 vjeç-25 vjeç.
  Vërtetim nga Tatim-Taksat për
pjesëtarët që ka në ngarkim.
 Vërtetim nga Zyra e Punës si
punëkërkues.
  Fotokopje të kontratës me KESH-in.
  Dëshmi penaliteti për të
përndjekurit politikë.
  Vërtetim i kohës së vuajtjes së
dënimit (të përndjekurit politikë).
  Diplomën e shkollës së lartë.
 Fletëdrejtimi për në KMCAP dhe
fletëdaljet nga spitali.

pensionistët duhet të
paraqesin pranë zyrave për-
katëse edhe vërtetimin e
pagës referuese modelar
nr.02. vërtetim i pagës mesa-
tare referuese modelar nr.03,
vërtetim i viteve të shërbim-
it modelar nr.03, vërtetim për
derdhje të kontributit suple-
mentar nr.08, vërtetim page
referuese të përfitimit sh-
tetëror suplementar, vër-
tetim për periudhën e shër-
bimit në funksion apo
detyrë, vërtetim për derdhje
të kontributit suplementar,
vërtetim i pagës referuese si
dhe një vërtetim për peri-
udhën e shërbimit.

  Analiza mjekësore sipas diagnozës.
 Vërtetim identiteti.
 Aktverifikim.
 Vendim gjykate.
  Deklaratë individuale për punësim (e
përvitshme) mod. 09.
  Deklaratë individuale që nuk jam i
punësuar (mod. 08).
  Vërtetim i pagës referuese modelar
nr.02.
  Vërtetim i pagës mesatare referuese
modelar nr.03.
  Vërtetim i viteve të shërbimit modelar
nr.03.
 Vërtetim për derdhje të kontributit
suplementar nr.08.
  Vërtetim page referuese të përfitimit
shtetëror suplementar.
  Vërtetim për periudhën e shërbimit
në funksion apo detyrë.
 Vërtetim për derdhje të kontributit
suplementar.
  Vërtetim i pagës referuese.
  Vërtetim për periudhën e shërbimit.

HAPAT E PROCEDURËS

Për të përdorur shërbimin duhet të regjistroheni
si qytetar në portal dhe të plotësoni formën
përkatëse për këtë kërkesë, e cila hapet
menjëherë kur klikoni butonin "Përdor" në krah të
këtij shërbimi.
Numri juaj i sigurimit plotësohet paraprakisht në
momentin që ju hyni në portal me kredencialet
tuaja.
Me informacionin e numrit tuaj të sigurimit
plotësohen automatikisht edhe të dhënat e tjera
nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore.
Ju duhet të plotësoni formularin sipas fushave.
Numri dhe data e protokollit do të plotësohet
nga punonjësit tanë.
Ju mund ta ruani formën si draft për të vazhduar
në një moment tjetër ose mund ta dërgoni
menjëherë për procesim në serverin e Institutit të
Sigurimeve Shoqërore.

KËRKESA
Pas marrjes së vendimit të caktimit të pensionit,
përfituesi ka të drejtë të aplikojë për rishqyrtim
pensioni për të dorëzuar dokumentacion shtesë, për
një masë më të lartë përfitimi ose për zgjatjen e
afatit të përfitimit për pensionet invalid, familjar dhe
suplementar të parakohshëm.



PORTALI
"Ky shërbim ju
ofron mundësinë
për të plotësuar një
kërkesë 'online' për
rishqyrtimin e
përfitimit tuaj (sipas
Ligjit nr. 7703, datë
11.5.1993 'Për
sigurimet
shoqërore në
Republikën e
Shqipërisë', të
ndryshuar)", -
theksohet në
portalin qeveritar
"e-Albania".

Foto ilustruese
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Një tjetër mënyrë për
të rritur masën e
pensionit është edhe

sigurimi vullnetar. Ky i fun-
dit është një e drejtë që ve-
pron për të gjithë personat e
interesuar, shtetas shqiptarë
në Shqipëri dhe vetëm për sh-
tetasit shqiptarë kur jetojnë
jashtë shtetit. Në kushtet për
të përfituar një pension të
pjesshëm pleqërie duhen
minimalisht 15 vite sigurim
dhe për një pension të plotë
pleqërie duhen 35 vite. Ata të
moshuar, shtetas të Repub-
likës së Shqipërisë, që nuk i
kanë plotësuar vitet e për-
caktuara të punës me kon-
tribute për të marrë pension
apo të përfitojnë një masë më
të lartë të tij mund të ap-
likojnë për sigurimin vulln-
etar. Sot "Gazeta Shqiptare"
publikon kriteret që duhet të
plotësojnë të interesuarit për
këtë lloj sigurimi, ku në
skemë përfshihen shtetasit
shqiptarë që jetojnë në Sh-
qipëri si dhe shqiptarët që
jetojnë jashtë vendit. Sipas
Institutit të Sigurimeve Sho-
qërore, në skemën e sigurim-
it vullnetar përfshihen të
gjithë shtetasit shqiptarë që
kanë mbushur moshën 18
vjeç dhe akoma nuk u ka lin-
dur e drejta për ndonjë për-
fitim nga skema e sigurimit të
detyruar. Ata që për një kohë
dhe shkaqe të caktuara nuk
mund të sigurohen nga ske-
ma e sigurimit të de-
tyrueshëm si dhe personat që
janë të siguruar në skemën e
sigurimit të detyrueshëm dhe
kërkojnë që nëpërmjet sig-
urimit vullnetar të rrisin të
ardhurat e tyre. ISSH bën me
dije se edhe personat që nuk
janë pjesëmarrës në skemën e
të vetëpunësuarve në bujqësi
ose në rastet kur individi i in-
teresuar ka lënë shtetësinë
shqiptare, mund të bëjë sig-
urim vullnetar vetëm për pe-
riudhën nga 1.1.1994 deri në
datën që ka lënë shtetësinë
shqiptare. "Personi që ka
paguar kontribut për sigurim
vullnetar, pasi plotëson kush-
tet e përcaktuara në Ligjin nr.
7703, është përfitues sipas ras-
tit, i: pensionit të plotë të
pleqërisë, pensionit të pjes-
shëm të pleqërisë, pensionit të

rojnë të kenë një masë pen-
sioni më të lartë se ai që ësh-
të paracaktuar më parë. Për
të rritur masën e pensionit,
të moshuarit mund edhe të
bëjnë paraprakisht një
kërkesë në portalin qeveri-
tar "e-Albania", si dhe të
dorëzojnë dokumentacionin
e plotë që kërkohet në këto
raste pakënaqësish mbi pag-
esën.
SIGURIM SIGURIM SIGURIM SIGURIM SIGURIM VULLNETVULLNETVULLNETVULLNETVULLNETARARARARAR
PËR VITIN KORRENTPËR VITIN KORRENTPËR VITIN KORRENTPËR VITIN KORRENTPËR VITIN KORRENT

Instituti i Sigurimeve
Shoqërore bën me dije se
masa e kontributit që duhet
të paguhet për sigurimin vull-
netar për vitin korrent nga
personi i interesuar është e
barabartë me masën që pagu-
het për degën e pensioneve,

sipas pagës minimale të
miratuar në periudhën kur
bëhet pagesa. "Kuota mujore
e sigurimit vullnetar për
vitin 2017 është 5 184 lekë, që
i korrespondon pagës mini-
male mujore: 24 000 lekë x
21.6%. Për pagesat para-
dhënie aplikohen zbritje në
varësi të kohës kur kryhet
pagesa. Kështu, nëse do të
parapaguani për vitin në
vijim në fillim të periudhave
do të ketë zbritje: - 6% mbi
shumën për një pagesë vje-
tore (me kusht që pagesat të
realizohen brenda muajit ja-
nar), - 3% mbi shumën për një
pagesë 6-mujore (me kusht që
pagesat të realizohen për-

para fillimit të periudhës 6-
mujore, që do të mbulohet me
sigurim vullnetar), - 1.5% mbi
shumën për një pagesë 3 mu-
jore (me kusht që pagesat të
realizohen përpara fillimit të
periudhës 3-mujore, që do të
mbulohet me sigurim vulln-
etar)", - theksohet në faqen
zyrtare të ISSH-së. Gjithsesi,
pagesat e vitit korrent mund
të bëhen edhe me shumëfish-
in e kuotës minimale mujore,
5 184 lekë, deri në kufi të
pagës maksimale.
SIGURIM SIGURIM SIGURIM SIGURIM SIGURIM VULLNETVULLNETVULLNETVULLNETVULLNETARARARARAR
PËR MË SHUMË TËPËR MË SHUMË TËPËR MË SHUMË TËPËR MË SHUMË TËPËR MË SHUMË TË
ARDHURAARDHURAARDHURAARDHURAARDHURA

Sigurim vullnetar për më
shumë të ardhura mund të
paguajnë të gjithë personat
ekonomikisht aktivë të

vetëpunësuar, të punësuar
dhe punëdhënësit, të cilët
duhet të jenë të siguruar si
të tillë në skemën e dety-
rueshme të sigurimeve sho-
qërore dhe shëndetësore. Ky
sigurim bëhet vetëm për
vitin korrent në kufijtë e pa-
gave minimale dhe maksi-
male, 24 000 dhe 105 850 lekë
(qytetari ka të drejtë të
zgjedhë një pagë brenda këtij
kufiri). ISSH bën me dije se
personat e vetëpunësuar sig-
urohen me pagë minimale
mujore 24 000 lekë e mbi këtë
pagë çdo person ka të drejtë
të sigurohet vullnetarisht
deri në kufirin e pagës mak-
simale 105 850 lekë. Ndërko-

hë, punëmarrësit që siguro-
hen në bazë të kontratës të
nënshkruar me punëdhë-
nësin, kanë të drejtë të sig-
urohen vullnetarisht për më
shumë të ardhura mbi pagën
që ata marrin deri në nivelin
e pagës maksimale 105 850
lekë. Çdo punëdhënës që sig-
urohet nën nivelin e pagës
maksimale ka të drejtë të sig-
urohet vullnetarisht deri në
kufirin e kësaj page, ndërsa
çdo kontribuues vullnetar
për vitin korrent ka të drejtë
të sigurohet për më shumë të
ardhura.
SIGURIM SIGURIM SIGURIM SIGURIM SIGURIM VULLNETVULLNETVULLNETVULLNETVULLNETARARARARAR
PËR PERIUDHA TËPËR PERIUDHA TËPËR PERIUDHA TËPËR PERIUDHA TËPËR PERIUDHA TË
KALUARAKALUARAKALUARAKALUARAKALUARA

Sigurimin vullnetar për
periudhat e kaluara mund ta
paguajnë të gjithë shtetasit
shqiptarë që kanë mbushur
moshën 18 vjeç dhe që nuk
iu ka lindur e drejta për
ndonjë përfitim nga skema
e sistemit të detyruar si dhe
shtetasit shqiptarë mesh-
kuj për periudhën e studi-
meve universitare, pasi pe-
riudha pasuniversitare ësh-
të me pagesë. Ndërkohë, ky
sigurim për periudhat e
kaluara mund të bëhet edhe
nga shtetasit shqiptarë që
kanë periudha të pambulu-
ara nga sistemi i sigurimit
të detyrueshëm dhe dëshi-
rojnë t'i plotësojnë ato
nëpërmjet sigurimit vulln-
etar si dhe personat që kanë
lënë shtetësinë. Masa e kon-
tributit që duhet të paguhet
për sigurim vullnetar nga
personi i interesuar për
mbulimin e periudhave të
kaluara përcaktohet nga
koha kur bëhet pagesa. Pag-
esa aktuale për të mbuluar
periudha të kaluara bëhet
vetëm në kuotën minimale
dhe është 5 184 lekë për një
muaj sigurim vullnetar, por
në këto pagesa nuk apliko-
hen zbritje.

reduktuar të pleqërisë, pen-
sionit të invaliditetit, pension-
it të pjesshëm të invaliditetit",
- thekson ISSH.
FUSHAFUSHAFUSHAFUSHAFUSHATTTTT

Sipas ligjit "Për sigurimet
shoqërore në Republikën e
Shqipërisë", në sigurimin vull-
netar bën pjesë edhe pensio-
ni familjar. Kontributi vulln-
etar llogaritet në kufijtë e
pagës minimale dhe maksi-
male të caktuar nga Këshilli
i Ministrave dhe paguhet nga
personi i siguruar në shumën
dhe afatin e përcaktuar në
kontratën e sigurimit vulln-
etar. Nëpërmjet sigurimit
vullnetar mbulohen katër
fusha të kësaj skeme që janë:
sigurim vullnetar për vitin
korrent, sigurim vullnetar
për periudha të kaluara, sig-
urim vullnetar për më shumë
të ardhura si dhe sigurim
vullnetar për degët e tjera të
sigurimit. Ndërkohë pensio-
ni i plotë i pleqërisë përfitohet
me 36 vite e 4 muaj punë të sig-
uruar, ndërsa pensioni i
pjesshëm kërkon minimalisht
15 vite pune me sigurime. Për
të përfituar pension nga shte-
ti shqiptar, emigrantët duhet
të paguajnë një pagesë kon-
tributi prej 5184 lekësh në
muaj. "Nëse do të parapaguani
në fillim të periudhave do të
ketë zbritje: 6% mbi shumën
për një pagesë vjetore, 3% mbi
shumën për një pagesë 6- mu-
jore dhe 1.5% mbi shumën
për një pagesë 3-mujore. Ju
mund të siguroheni edhe për
vitet e kaluara dhe mund të
futeni në këtë skemë pa qenë
të siguruar më parë. Kon-
tribuoni për të kaluarën dhe
të tashmen, t'ju sigurojmë të
ardhmen!", - bën thirrje Insti-
tuti i Sigurimeve Shoqërore.
Por, nëpërmjet sigurimit vull-
netar, mund të përfitojnë jo
vetëm emigrantët shqiptarë,
por të gjithë qytetarët që je-
tojnë në Shqipëri e dëshi-

Zbritja për parapagimet. Kategoritë që mund të kryejnë sigurim vullnetar

Mënyra e dytë që duhet ndjekur për
të marrë një pension më të lartë

Tarifat mujore dhe kufijtë e pagesës

Voltiza Duro

KONTRIBUTI
Kontributi vullnetar llogaritet në kufijtë

e pagës minimale dhe maksimale të
caktuar nga Këshilli i Ministrave dhe

paguhet nga personi i siguruar në shumën
dhe afatin e përcaktuar në kontratën e

sigurimit vullnetar.

SIGURIMI
ISSH bën me dije se
edhe personat që
nuk janë pjesëmarrës
në skemën e të
vetëpunësuarve në
bujqësi ose në rastet
kur individi i
interesuar ka lënë
shtetësinë shqiptare,
mund të bëjë sigurim
vullnetar vetëm për
periudhën nga
1.1.1994 deri në
datën që ka lënë
shtetësinë
shqiptare.KONTRIBUTI

Sigurim vulnetar për
periudhat e kaluara
mund të bëhet edhe
nga shtetasit
shqiptarë që kanë
periudha të
pambuluara nga
sistemi i sigurimit të
detyrueshëm dhe
dëshirojnë t'i
plotësojnë ato
nëpërmjet sigurimit
vullnetar si dhe
personat që kanë lënë
shtetësinë. Masa e
kontributit që duhet të
paguhet për sigurim
vullnetar nga personi i
interesuar për
mbulimin e periudhave
të kaluara përcaktohet
nga koha kur bëhet
pagesa.

SHPALLJE ANKANDI
Zyra Permbarimore "E.G Bailiff Service" me përmbarues gjyqësor Enuar
Merko me adresë Rr. Ibrahim Rruova, Pall 64, Hyrja 8, Ap 1, Tiranë, njofton se
më date  03.07.2019  ora 8ºº - 16ºº në ambientet e saj, do të zhvillohet: Ankandi
i III-të për shitjen e pasurive të paluajtshme në pronësi të Z.Shpëtim Barjam
Boci:
-    Truall me sipërfaqe 2863 m², Nr.pasurie 88/16, Zona Kadastrale nr.2007,
Volumi 9, Faqe 107 ndodhur në Jorgucat Gjirokastër, me vlerë fillestare në
ankand 43,288.56 (Dyzet e tre mijë e dyqind e tetëdhjet e tetë pikë pesëdhjet
e gjashtë) EURO
- Truall me sipërfaqe 2317 m², Nr.pasurie 88/25, Zona Kadastrale nr.2007,
Volumi 9, Faqe 121 ndodhur në Jorgucat Gjirokastër, me vlerë fillestare në
ankand 35,033 (Tridhjetë e pesë mijë e tridhjet e tre) EURO
-  Truall me sipërfaqe 790 m², Nr.pasurie 88/23, Zona Kadastrale nr.2007,
Volumi 9, Faqe 119 ndodhur në Jorgucat Gjirokastër, me vlerë fillestare në
ankand 11,944.8 (Njëmbëdhjetë mijë e nëntëqind e dyzet e katër) EURO
- Truall me sipërfaqe 780 m², Nr.pasurie 88/20, Zona Kadastrale nr.2007,
Volumi 9, Faqe 111 ndodhur në Jorgucat Gjirokastër, me vlerë fillestare në
ankand 11,793.6 (Njëmbëdhjet mijë e shtatëqind e nëntëdhjet e tre pikë gjashtë)
EURO
- Truall me sipërfaqe 1750 m², Nr.pasurie 88/18, Zona Kadastrale nr.2007,
Volumi 9, Faqe 109 ndodhur në Jorgucat Gjirokastër, me vlerë fillestare në
ankand 26,460 (Njëzet e gjashtë mijë e katërqind e gjashtëdhjetë) EURO

 Të interesuarit të kontaktojnë në nr. e telefonit 0672027580, +355 4 22 31
888. email enuar.merko@gmail.com
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Procedura  për marrjen e certifikatës së pronësisë ndiqet nga Agjencia Shtetërore e Kadastrës

Agjencia e Kadastrës, 1200 personat
që kanë gati lejet e legalizimit

Legalizimet, ja kush përfiton në Tiranë dhe në Kamzë
Ornela Manjani

Agjencia Shtetërore e Kadastrës
publikon listën me 1200 persona që
kanë ndërtuar pa leje dhe kanë gati
lejen e legalizimit. Përfituesit janë
në qarkun e Tiranës në zonën e
Kamzës dhe Vorës. Në faqen zyr-
tare të Agjencisë Shtetërore të
Kadastrës është publikuar lista
me përfituesit.

Ndërkohë që procedurat për
marrjen e tapisë do të ndiqen nga
Agjencia Shtetërore e Kadastrës,
e cili dorëzon dosjen e plotë në
Hipotekë. Menjëherë pas
regjistrimit të certifikatës së

pronësisë përfituesit do të njofto-
hen për tërheqjen e  saj. Pas ndry-
shimeve të fundit ligjore qytetari
do të marrë një kopje për të vërtet-
uar mbarimin e procesin të legali-

zimit, por gjithë procedura vijuese
për regjistrimin në Zyrën e
Regjistrimit të Pasurive të Palua-
jtshme do të bëhet nga Agjencia
Shtetërore e Kadastrës. Ndërkohë

që sipërfaqja e parcelës, për të cilën
miratohet kalimi i së drejtës së
pronësisë, nuk mund të jetë më e
madhe se trefishi i sipërfaqes së
bazës së ndërtimit dhe për ndër-
timet pa leje me funksion 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.
Sipas ligjit në fuqi kur ndërtimi pa
leje disponohet nga një subjekt,

kontrata e kalimit të pronësisë së
parcelës ndërtimore dhe objektit
që legalizohet regjistrohen në emër
të subjektit që disponon objektin.
Ndërsa në rastin kur ndërtimi pa
leje disponohet nga më shumë se
një person fizik ose juridik,
regjistrimi i pjesëve takuese mbi
pasuritë (parcelë dhe objekt) kry-
het: në pjesë të pandara, ideale, si-
pas numrit të subjekteve; në pjesë
takuese të ndara, sipas mar-
rëveshjes së nënshkruar ndërmjet
subjekteve lirisht dhe të depozitu-
ar brenda afatit të vetëdeklarimit.
Subjektet mund të përcaktojnë
përveç pjesës takuese edhe pjesët
fizike respektive nëse ndërmjet
tyre përputhet vullneti.

NR EMER ATESI MBIEMER
1 AJET DAJLAN SPAHIU
2 LUFTIM RIFAT SPAHIU
3 TOMORR FEIM YMERI
4 QERIM BEFQOR CENMURATI
5 MASLIME ISA UKA
6 FATMIRA HAXHI MANI
7 REFIK AZEM BRESA
8 SEFER XHEM KUCI
9 INDRIT AHMET GJIKOLA
10 HISMET NUHI ZELAJ
11 FRAN KOL PJETERGJOKAJ
12 NIKOL PAL ALIA
13 PAL PREND UKSHINI
14 VLADIMIR KAMBER KURTAL-
LARI
15 RUFAN RIZA COLLAKU
16 BASHKIMADEM JEMINAJ
17 GANI MYSLIM ELEZAJ
18 NIKOLL NDREC PEPA ,VIK-
TOR NDREC PEPA
19 FERIT BEQIR KOCI
20 OSMAN BAJRAM JATA
21 YMER SULEJMAN LIMANI
22 XHAVIT GANI KODRA
23 PERPARIM MURAT SELAJ
24 FATMIR ISLAM MZIU
25 SOKOL ISUF KOLDASHI
26 MURAT HAN BULICA
27 RAMIZ HYSEN KTHELLA
28 DEDE NDUE SUSAJ
29 SOKOL MARASH NIKA
30 NDRICIM ISMAIL DISHA
31 XHEVAHIR ALI SIMONI
32 ENVER XHAVIT SULKU
33 PRENE BIB GJONAJ
34 VALDET XHAVIT LIKA
35 RRUZHDI ISUF DERVISHI
36 HAZIS MURAT
DEDA.SULLTANE DAUT DEDA
37 ASLLAN LIMAN ARUCI
38 LIKE HIDER META
39 BAFTJAR HAMIT NEZHA
40 LIMAN SABRI HOXHA
41 UK DEMIR RAMA
42 MENTOR RAKIP MUCA
43 KLODIAN REMZI MANARKOL-
LI
44 NESHAT RRUSHIT HOXHA
45 ABAZ HALIL SELITA
46 MEHMET ALI KOLECI
47 GEZIM ALI KOLECI
48 LULZIMHAXHI KURTI

49 RAMAZAN ARIF LOSHA
50 RAMZAN ISLAM TARJA
51 HAMDI SALI UKA
52 RAMADAN XHELAL BIBA
53 ZENEL SHAQIR SAVA
54 SELMAN KADRI CAHANI
55 FASLLI ISLAM IBRAHIMLLARI
56 XHAFERR HAJREDIN NECI
57 LEONARD MARK MAKLEKAJ
58 NUREDIN ARIF KUKA
59 MIRUSH MIFTAR BITRI
60 ABDULLA MUHARREM SHA-
HINI
61 SELIM ELEZ BUCI
62 FATMIR XHEMAL DERTI
63 ISMAIL REXHEP SADRIJA
64 BASHKIM SADIK KUCI
65 AGIM HALIL SELMANLLARI
66 XHAVIT RAMIS KRUSA
67 SHEFQET DALI AJAZI
68 ULVI ILVI HOXHA
69 MEVLAN SALI LASHI
70 LAVDIE BAFTJAR HALILI
71 HILMI MISIM TROCI
72 VATH SHEFQET GJONI
73 SEFULLA HAQIF XHOKA.URIM
SEFULLA GJOKA
74 BYLBYL ALI DEDJA
75 MENTOR XHAFER LATA
76 SELMAN SALI VLADA
77 ARTUR MARK LLESHI
78 GURI QAZIM KUKELI
79 HAQIF BAJRAM GJASHI
80 SELMAN XHELAL CAJKA
81 SILIM AVDI SINANAJ
82 FATMIR FIQIRI PJETRI
83 LUTFI RAMAZAN TAKA
84 RASIM EMIN BUCI
85 SHPETIM MUHAMET CANAJ
86 DHURATA ASLLAN HOXHA
87 REXHEP JASHAR JAHI
88 HALIL SALI GJOSHI
89 FLORIM RIFAT SPAHIU
90 BARDHYL HAMIT LUSHA
91 GANI MUSLI DRENI
92 DIJE DALI DERVISHI
93 HYSEN MEHMET MOLLA
94 HASAN MEHMET MOLLA
95 ISMET RUFAT NOKA
96 MEHMET SELMAN CENI
97 ZIJA HALIL KURTASHI
98 MURAT SALI MENA
99 ARTAN NUREDIN TAFA

100 MEHMET OSMAN TANUSHI
101 NDOK GJELOSH STOKA
102 FIDAJET FERIT MAQINAJ
103 HASAN OSMAN HASA
104 HAXHI BESHIR POKA
105 ETHEM MYFTAR DURAKU
106 MUSAR SELMAN MELI
107 MISIM BAJRAM GJOKA
108 ADIL SELIM CARA
109 BESNIK HASAN ELEZI
110 SHPEND ZENEL DOCI
111 APOSTOL FRAN GJONP-
JETRI
112 IBRAHIM UK GOXHA
113 BILBIL ABDUL MAKISHTI
114 FADIL SADIK ISMALAJ
115 SHKELZEN MUSTAFA COLI
116 AVNI ILJAS TROCI
117 DASHAMIR MAL KACULI
118 FRAN ZEF PJETERGJOKAJ
119 AZBI XHELIL SPAHIU
120 ELMAZ RIZA HIDA
121 HAJREDIN SHABAN BRESA
122 SELAM RUSHIT XHAFERRI
123 LIMAN REXHEP MAZINI
124 LUFTAR KAPLLAN BRAHELI-
KA
125 SEFEDIN HAKI MIFTARI
126 SAIMIR ALI METOLLARI
127 XHEVDET KADR ICANI
128 SHTJEFJEN PJETER
MIRASHI
129 SAMI ASLLAN ALLUSHI
130 ROLAND SHEMSEDIN ILNICA
131 NAZIF REXHEP LEKA
132 VITOR FRROK PALUCA
133 GEZIM RIZA ZHUBI
134 NIKOLL PAL TAHIRI
135 GENC ABDI HYSENAJ
136 MEHMET RUFAT DODA
137 HALIL QAZIM LEKA
138 AJAZ ABDULLA PERZHILLA
139 ARBEN MUHARREM KEPI
140 FESTIME RIZA KOKA
141 FAIK XHETAN BUCI
142 ARSIM RAKIP SOKOLI
143 ELMI XHAVIT SPAHIU
144 SALI AHMET ALLA.BAFQAR
AHMET ALLA
145 KADRI XHEMAL SPAHIU
146 BAJRAM HAJDAR DEMAJ
147 AGRON ABAS MALLAJ
148 GJON GJON RAJTA

149 ISAT ZMILJ KASEMI
150 MENDOR HAZIS LALA
151 NAIM VESEL ALLA
152 SHPETIM RAMADAN DODA
153 KAPLLAN HYSNI CARA
154 TAHIR DIN MORINA
155 SHAHIN ELEZ KRASNIQI
156 MIRBAN XHAVIT LIKA
157 HAXHI IDRIZ CERPJA
158 MEVLAN HALIL REXHA
159 ENVER ALI XHAFERRAJ
160 DALIP ISLAM SHERA
161 ELMAZ ABAZ BALA
162 ILJAS ILJAZ DOMI
163 JETMIR ALI HOXHA
164 SHKELZEN MUHARREM SI-
NANI
165 GEZIM KAMBER MUCA
166 BAJRAM REXHEP KOLDASHI
167 HALIL MUST DUKA
168 SAHIT RAME BEQIRAJ
169 JANI OSMAN KALESHI
170 OSMAN ABDI ARUCI
171 MINE RIZA GRADICA,HALIT
SHERIF GRADICA
172 QAMIL RIZA HASANI
173 ISA SHAQIR KOLECI
174 PETRIT SABRI BAJA
175 MARASH UKSHIN MARKU
176 SOKOL SHAQIR
VELLKU.FARIJE RAM VELLKU
177 SULLTANE LIMAN KOCI
178 ISMAIL ELMAZ RAMA.LIME EL-
MAZ BAJ
179 MUSTAF XHEMAJL SELIMAJ
180 SULEJMAN JONUZ CUPI
181 FATOS FIDAI SULEJMANI
182 EDUART ADIL MATA
183 ALBERT MUN IR TURJA
184 DED NDUE ELEZI
185 LEONARD MARASH PRENGA
186 SAIT MEHDI SELI
187 FRAN ZEF TUCI
188 EDI SHABAN TROCI
189 DURIM SABRI SHIMA
190 URIM QERIM TERSHALLA
191 SERVAT BAJRAM GJABERI
192 RAMAZAN RAMADAN DEMIRI
193 DALLENDYSHE RIZA GJOKA
194 ISLAM SADIK GJEDIA
195 XHAFER ISMAIL HASA
196 SAMI CAN LUSHI
197 FATOS BLERIM BEQIR FERA-

TI
198 NURI MYRTEZA
ELEZI.ZAUDIN MUYRTEZA ELEZI
199 BUJAR BANUSH MATRANXHI
200 GAZMEND TAHIR TAHIRAJ
201 VILDON HAKI QOKU
202 FATMIR REFIK CUPI
203 SONILA EMIN GJOCI
204 GJERGJ GJIN PJETRI
205 GEZIM ARIF HOXHA
206 ZELFI ISLAM LIKA.BAHRI
ZELFI LIKA
207 SHERIF ALI KOLGJINI
208 HAMIT BAJRAM BUSHI
209 ASTRIT ARIF KARASANI
210 ETLEVA MYRTEZA MEDA
211 TOMORR NUHI SHEHU
212 ASLLAN HYSEN KADIU
213 SAMI RRAHMAN JAURRI
214 ALI REXHEP GJYLA
215 VALENTINA IBRAHIM MURATI
216 BESIM ZEF QEHAJA
217 ILIR BESIM MATAJ
218 HEKURAN JONUZ LUKA,
SULLTANE PETRIT LUKA
219 ISMET AVDI DOKA
220 MARASH FRROK MARASHI
221 VELI ZYBER BILJA
222 MALIQ HAMDI LEKA
223 FLAMUR BEQIR SUSAJ
224 MEXHIT HAMIT LICA
225 AGRON RUSTEM
GJOKA,RUSTEM ASLLAN GJOKA
226 DALIP ABDI SUCI
227 GEZIM SHAHIN KRASNIQI
228 HAMIT HODO RUSTO,RUZE
KASO RUSTO
229 IMER XHEM KUCI
230 ASTRIT XHEMAL HIDAJ
231 SHEFKI RIZA COLLAKU
232 PELLUMB XHELIL XHEKA
233 FLAMUR ARIF DOMI
234 IBRAHIM ABDYL SHATRI
235 ALBERT RUZHDI HIDRI
236 ASTRIT MEHMET TAFA
237 JONUZ ZENEL PECI
238 NEZIR GANI MURATI,GANI
NEZIR MURATI
239 BESJAN HASAN DOCI
240 SOKOL ZEF GJONPALALJ
241 LULZIM ALI ISMAILAJ
242 SELMAN KAJO OSMENLLARI
243 TAFIL MEHMET REXHMATI
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244 MELAIM SHABAN DELI-
HASANI
245 ASLLAN ZEJNEL CIKAJ
246 KASTRIOT RAMAZAN HOXHA
247 XHEMALI GANI ZYBERAJ
248 UKE TAHIR CEKA
249 SHERIF BAJRAM SEFA
250 LODOVIK GJIN RAJTA
251 MAL OSMAN ALLARAJ
252 ADRIATIK GEZIM XHAFERASI
253 SADIK XHELIL HODA
254 KUJTIM KAMBER LEKA
255 MYRTEZA ALI HYSA
256 LUTFI BISLIM DACI.BISLIM
FET DACI
257 KOLE MARK HASAJ
258 ILIA NIJAS OSMANI
259 FETAH HAJDAR PUCI
260 BILBIL BAJRAM TOSUNI
261 BASRI IBRAHIM ZYBERI
262 AZEM SHABAN HOXHAJ
263 HAXHI SEIT VATA
264 HAVZI VESEL KRASNIQI
265 HAMDI ISMAIL AHMETAJ
266 XHEVAHIR XHEMAL PASHA
267 EMIN ARIF BALA
268 QERIM REXHEP KAZIU
269 SADIK ZENEL MURATI
270 BUKURIJE PJETER
GECI.ARDJAN NDREKE NDRECA
271 DRITAN ELEZ KALOSHI
272 SAFIJE ELEZ MATRANXHI
273 ATLI XHEVAT GJECI
274 SALI AHMET AHMETALIA
275 CEN AVDI HODA
276 IBRAHIM HAXHIO LALA,ISMAIL
IBRAHIM LALA
277 SABA RAM KAMERI
278 MUJE HALIL JAHELEZI
279 DERVISH XHEMALI LALA
280 BUJAR LUFTIM NDREU
281 BILBIL SABRI HALDEDA
282 DUKAGJIN ABDURRAHIM
ABAZI
283 ASLLAN OSMAN ALLARAJ
284 LUAN HAMIT KOZI
285 ISLAM BRAHIM DIDA
286 KORAB RUSHIT JOVANI
287 AVNI QEMAL RATA
288 XHELAL NEZIR HOTI
289 ZYBER HALIL MURATAJ
290 ZAIM RAMADAN GASHI
291 SHABAN ASLLAN GJICI
292 MARK NDUE GJOKA
293 PELLUMB ALI DEDJA
294 MENSUR ISMEN GJICI
295 SHPETIM RAMADAN POLI
296 ALI ZENEL TUSHA
297 ISUF AQIF VOGLI
298 HEVZI NURI NDREU
299 AVNI NUREDIN LUSHI
300 HASAN KADRI NELI
301 ADEM SEFER KURTI
302 ARDIAN ENUZ BILLA
303 GEZIM XHEMALI ALIA
304 FATMIR SALI BASHA
305 FATMIR HAZIS KAZIU
306 AGRON SHAQIR CELA
307 TOM LLESH MARGJINI
308 SHEFQET REXHEP SHIRA
309 KRESHNIK SALIH ALIJA
310 FIQIRI MEHMET LUSHA
311 MEHMET SALI DEMIRI
312 FAIK HALIL KACA
313 FETAH HAZIS MATA
314 RREMZI ZYBER HOTI
315 SAFET HAZIS NIKA
316 LOIMAN REXHEP DISHA
317 MUHARREM LIK GJINAJ
318 RUSTEM MERXHAN
SHEHU.MERXHAN BISLIM SHEHU
319 DEFRIM HAMIT ELEZI
320 SAMI NAIM SHEHU
321 SHPETIM HIDER OSMANI
322 KLODIAN SHERIF MUCA
323 NAJAZI RUSTEM MERA
324 ISMAIL SEFAT QOSE
325 PETRIT HAN PIRRACI
326 ISMAIL HAMDI DOKU
327 SELVIJE KURTISH ADEMAJ
328 RAKIP ISUF ELEZAJ
329 ADRIATIK AHMET MARKU
330 LULEZIM MUNIR LIKA

331 KASEM SEFER KONI
332 SEFER RESHIT KONI
333 SHEMSI HALIT HOXHA
334 SERVET ISA SELIMI
335 ISUF HYSEN KADRIU
336 EDUARD OSMAN HAJDINI
337 FETIJE MUSA KARAJ
338 DEFRIM XHEMAL MATA
339 BAJRAM FAIK MENA
340 SAMI SHAQIR NDREU
341 EDISON MYFIT PILLATI
342 EDMOND NAZMI KOCI
343 LEK MARK MHILLI
344 ADLI MURAT DOKU
345 MARJETA BAJRAM SELMANI
346 SHKELQIM SELIM THACI
347 HAXHI SELIM BUCPAPA
348 HALIL JAKE SINANI
349 ARIF ENVER JATA
350 SHAQIR JAHO GJONI
351 ROLAND RAMIS COLI
352 LAVDERIM OLSI RIZAN SEFA
353 VLADIMIR MIFTAR KRAJ
354 BUKURIJE REXHEP KRASNI-
QI
355 TOFIK ADEM MILLOSHI
356 ALFRED SEIT GJOKOLA
357 HASAN RAMADAN HOXHA
358 SELIM NURI FLORA
359 SKENDER ,FATMIR LEKE NI-
KOLL PJETERGJOKAJ
360 TRIFON XHEVAHIR XHANI
361 HASIM RAMAZAN MUKA
362 DASHNOR ISMAIL SELIMAJ
363 MERIMAN SHEM MATA
364 SHKELQIM NUREDIN GJIKA
365 KASTRIOT ZEFFRROKU
366 FATMIR MUHAMET AHMETI
367 LIMAN ALI KOCELI
368 YMER MILLAN SINAJ
369 BRAHIM ELEZ COKA
370 LULZIM HAMDI MANARKOLLI
371 LUFTAR ALI DEDA.JETMIR ALI
DEDA,ALI LIFTAR DEDA,MENTOR ALI
DEDA, ARBEN ALI DEDA
372 HALIT TAFE TUSHE
373 PETRIT MEHMET MULAJ
374 ZEQIR SHAQIR LUSHI
375 HYSEN ARBEN ISLAMAJ
376 ARTAN AGIM KALLARI
377 REFAT KASEM BAJRAMI
378 QEMAL XHELADIN KARRECI
379 AJET RAMADAN KAMBERI
380 BESNIK RRAHMAN DEDA
381 ALI BAJRAM BAJRAMAJ
382 OSMAN LIMAN ARUCI
383 NDOC MARK MARKU
384 KORAB XHETAN MANDRI
385 DRITA MEHMET HYSNELI
386 RRAHMAN IBRAHIM BEGU
387 TOME ZEF PJETERGJOKAJ
388 KUJTIM HAXHI KODHELI
389 FLORIJE BAJRAM HAJDINI
390 FATBARDH FADIL HOXHA
391 FLORI HAMDI REXHMATI
392 MARIGLEN AGRON RUCI
393 AHMET MEHMET BEGU
394 XHEVAT ISMAIL RUSI
395 GJON DIF MICELI
396 GEZIM RIZA CANAMETI
397 RIZA HAZIR
BARDHOI,DASHNOR RIZA BARDHOI
398 ZAMIR RIZA KAKE
399 GANI KADRI SEFA
400 DYLE ISMAIL CANI
401 NAIM DASHURI SYLA
402 BARDHOK PRENGE MARKU
403 LEFTER MENTOR ILIR FERIT
TOCI
404 SHEMSI ZENEL HOXHA
405 BEQIR ASLLAN BALLA
406 NIKOLL NDUE NDREVATAJ
407 NEIK FERIT HOXHA
408 BERZA SEFEDIN DAKU
409 AFRIM TAHIR PEPMARKU
410 HYSEN MEHMET SHEHU
411 LIRIJE RAMADAN DOMI
412 ELEZ FERIT XHEKA
413 FERIT DESTAN META
414 LULZIM KUJTIM MEMA
415 BEGTASH SHABAN HURDHA
416 YZEDIN DIRCE MURATI
417 GAZEP MUSTAFA SULAJAF-

RIM XHEMALI HODA,FATIME BAJRAM
HODA
418 GZIM LAVDERIM FERATI
419 DESHIRE AFRIM PLAKU
420 BESIM SAMI
ORUCI,SULEJMAN SAMI ORUCI
421 JOANIS RYSTEM GJACI
422 NASIP FADIL NDRE
423 NIMAN MEHDI HAJDARAJ
424 HAKI SALI ISUFI
425 NDRICIM RAMAZAN LLANI
426 KURTISH KARAFIL LIKA
427 FATIME OSMAN MOLLA
428 BESNIK RIZA SIDA
429 DISHIRIM MUSTEFA KURTI
430 SKENDER SULEJMAN
MARKU
431 MEXHIT ISMAIL XHUXHI
432 NEXHMI BEQIR HOXHA
433 BESNIK ENVER COLLAKU
434 ARBER PJETER PERPEPAJ
435 AFRIM MEXHIT GJOKA
436 MINE ABDI CEKA
437 MAHMUTR SHABAN SEFA
438 AFRIM ALI CERA
439 NEZIR SELMAN DOKU
440 AGIM ELEZ THACI
441 DESHIRE AHALIL MUCA
442 MURAT GANI HODA
443 SKENDER RIZA SALIU
444 BLERINE KADRI TAHIRAJ
445 FATMIR HAMZA LINI
446 GJELOSH PJETER KOLA
447 PERPARIM ZEF GJOKA
448 TOMNIN FRANG MARKU
449 MYFTARET IZET ZENELI
450 LAVDERIM RUFAT NOKA
451 NAZIF RUFAT NOKA
452 SHERIF ISMAIL KOKA
453 MUSTAFA BAJRAM MARA
454 ALI MUHARREM MEKAJ
455 BASRI DESTAN LAMI
456 GEZIM ZYLFI HODA
457 ZENEL KADRI CEJKU
458 MAJLINDA VEBI IMERAJ,AGIM
HASAN IMERAJ
459 VER ISMAIL BASHA
460 RAHMAN LUAN ALI KOLAVERI
461 BARDHYL HASHIM CENA
462 SHKURTE MAN DIBRA
463 GRAMOZ AZEM DOMI
464 DERJAN QAZIM ISLAMAJ
465 PASHK GJOK KAZA
466 ISAK MALIQ DUKA
467 AVNI MIFTAR MEHMATAJ
468 DALIP FERID DAGJONI
469 FESTIM GARIP RAMA
470 FITIM XHAVIT BEQIRI
471 SALI QAZIM CERPJA
472 SALI HAMIT XHAFERI
473 ADEM HAZIS DACI
474 OSMAN MUSA XHAFERI
475 GENCI BAJRAM META
476 GRAMOS BEQIR LOSHA
477 QERIM BAFTJAR MEMA
478 HASN XHELAL GJAKOLA
479 BESNIK XHEMAL LEKA
480 RIZA OSMAN SHIRA
481 MIFTAR RAMAZAN KRAJ
482 KADRI HASAN KALOSHI
483 HUME BAJRAM
DRIZA,BEDRIE RAM DRIZA,BUJAR
RRAHMAN DRIZA
484 FATMIR ADEM HAJDINI
485 RAM MAMUT PRENCI
486 ZAIM SUL TROTA
487 JAKUP GANI JATA,FESTIM
JAKUP JATA
488 BESIM ASLLAN MEMA
489 SADIJE NJAZI PLAKU
490 RAMIZ DEMIR TASHI
491 LULZIM HYSEN MUCA
492 LAZE MAHMUT MENA
493 ALBERT VASIL SHABANI
494 YLLI TAFIL ALIAJ
495 VLADIMIR SKENDER TOCI
496 TOMOR HYSEN QOSE
497 SEID ADEM MUCA
498 LULEZIM SELIM QEMA,SELIM
REXH QEMA
499 GEZIM ISLAM MIFTARI
500 NAZMI DERVISH VISHA
501 RASIM SHABAN GJIKA

502 AGIM ISLAM REXHAJ
503 GEZIM FROK PRENGA
504 EVZI REXHEP MECI.HALIM
REXHEP MECI
505 SELIM SALI CERPIA
506 SEIT SHEFKI KURTI,LEFTER
SHEFKI KURTI
507 GJURI HAZIS LAZRI,FATMIRE
ALI LAZRI
508 NESHET RAMADAN CENKO
509 RAMIZ ZYLFI ALLARAJ,ZYLFI
HYSNI ALLARAJ
510 QEMAL GANI SINA
511 KAPLLAN DALIP DODA
512 PETRIT MARK GJANIKAJ
513 VEZIRE FASLI PIRA
514 XHAFER MISIM VLADI
515 BESNIK HALIT KOLA
516 ISMAIL NURISH HODA
517 HASAN XHEVIT KRASNIQI
518 MYFIT HAJRI XHEPA
519 SELAJDIN ALI BREGASI
520 GAZMOR ISUF CERRA
521 RUZHDI NAZIF METALLARI
522 RIZA ARIF PECA
523 HAXHI BAJRAM SHEHU
524 DALI QEMAL NDREU
525 ARDJAN RUSTEM RUSTA
526 HAQIF ALUSH KURTI
527 JETMIR QAZIM KOLA,ISLAM
QAZIM KOLA
528 SUNI AGIM RAMCI
529 JAK PJETER ZEFI
530 ALBERT EJUP KURT RUSI
531 XHAVIT HASAN MAHMUDI
532 VELI SADIK PASHA,GAZMIR
VELI PASHA
533 SANIJE DESTAN UKA
534 ZYRA MYRTEZA ELMAZI
535 QEMAL MURAT MATA
536 AHMET LUTFI QUCI
537 XHAVIT AHMET REKA
538 ASTRIT GJON DAFKU
539 NURI OSMAN SHEHU
540 AGUSTIM LLESH MIKELI
541 EDMOND BASHKIM XHEP-
ULLARI
542 BUJAR HALI LILA,LUAN HALIL
LILA
543 BESIM REXHEP
BAJRAMAJ,ILIR BESIM BAJRAMAJ
544 QEMAL SELIM HOXHA
545 BASHKIM RAMADAN KARASHI
546 HASAN BILAL SHEHU
547 MIFTAR KADRI CANI
548 FARI ALI PRECI
549 HAMDI NEBI MATRANXHI
550 AZEM RIZA KOKA
551 BAJRAM RAMADAN PECA
552 FESTIM HAQIF DEDA
553 TAHIR NEZIR PEPOSHI
554 DAJLAN HYDAI DURMISHI
555 SHKELQIM ISMAIL CANI
556 GANI BAJRAM MARKU
557 MAN ALI PEPNIKA,ANDI MAN
PEPNIKA
558 SHKELQIM FAIK HOXHA
559 NDRICIM ZENEL PEPOSHI
560 SOKOL ZEF DOCAJ
561 PRANVERA AJAZ SULA
562 IBRAHIM RAKIP SKENDERI
563 SATIRAQ JOTI VJESHTA
564 ETMOND RAMAZAN KOLA
565 SEFER RRAPUSH QOSE
566 RUSHAN SEIT BREGASI
567 LUAN ZENEL HOXHA
568 FATMIR RUSHIT BEQO
569 QATIP XHEVAT RAMA
570 GARIP ZENEL QINAMI
571 SHKELQIM QEMAL HAL-
MUSAJ
572 SATBERE QAZIM LEKA
573 BURHAN VEBI HYSA
574 URIM SHABAN HASA
575 AGRON GJOKE DOKAJ
576 ZENUN DILAVER SHANASI
577 RAMAZAN SALI PERGJEGJA
578 ISMAIL MUS SELIMAJ
579 KUJTIM ALI RUCI
580 ETMOND QAZIM OSMANI
581 HALIT ISAK MICI
582 ENVER HALIT KALAVERI
583 BILBIL SADIK BALLCAJ

584 NEZIR SEJDIPALUSHI
585 XHAVIT BAJRAM MATMUJA
586 SHEFQET MEHMET ZHUBI
587 KUJTIM YMER KOVACI
588 KUJDESI ,SKENDER HODA
589 GERSI RUFAT TUSHA
590 RUFAT RIZA ZHUPI
591 JULJAN JEMIN VARROSI
592 BESNIK RASIM MYFTARI
593 URIM LAZAM DACI
594 AGIM BASHKIM UKA
595 NEXHIP FLUTURIM TOSUN
HODA
596 AVNI RIZA HASMETA
597 LULZIM QAMIL ALLUSHI
598 SKENDER BAJRAM MAQINAJ
599 NAZMI ISLAM HYSA
600 HAJDAR REXHEP SKACAJ
601 DHANDIL KOCO DOME
602 ISNI OSMAN POKA,ALBERT
ISNI POKA
603 VATH RAMIS BASHA
604 BESNIK BANUSH SPAHIU
605 MEHDI REXHEP LALA
606 ZANUN SABRI HASA
607 BESNIK BASIR BEQIRAJ
608 MUSA CAN LUSHI
609 AFRIM LAZAM HYSENI
610 ELEZ ISAK DOCI
611 NAZMIE XHELAL SKANA
612 ILIR RIZA TETA
613 RRAHMAN RRAHMAN KURTI
614 AJET ASHIM MAKSUTI
615 VERA LIKE DACI
616 BAFTJAR MEHMET VLADI
617 NEZIR IBRAHIM PEPMARKU
618 FEHMI ALI HALILAJ
619 EDUART NDUE NIKA
620 FLORE DED PERZEFI
621 FADIL IBRAHIM RADA
622 PREKE MARASH VUKAJ
623 JAKUP SALI SIMONI
624 VALDET SALI LUSHI
625 ALTIN EQEREM SULEJMANI
626 PAULIN GJON NIKOLLI
627 XHEVAHIR IBRAHIM XHAFER-
RI
628 SHKELQIM HASAN GJONI
629 LIRI ISLAM SALIJA VISARD LIRI
SALIJA
630 SHPETIM GANI HOXHA
631 LAVDIMIR KOSTA SULEJMAN
GJANA
632 SHKURT SHKELQIM ISMAIL
IDRIZI
633 MUSTAFA ASLLAN LETA PET-
RIT MUSTAFA LETA
634 MERSIN DYLEJMAN MUCEKU
635 HALIL SULEJMAN BERISHA
636 FLUTURIJE RASIM PRENDI
637 ZENEL IBRAHIM HODA
638 AGRON KUJTIM
GJIKA,KUJTIM SAHIT BAJRAM GJIKA
639 SURIE HALIL NELI
640 REZHDI ZENEL ALIXHEPI
641 IBRAHIM BEQIR ALLA
642 SKENDER SULEJMAN GJUNI
643 ILIR ISLAM SKARRA
644 BILAL ABDYL SPAHIU
645 SHABAN ISMAIL LIKA
646 MAJLIND MEHDI OSMANAJ
647 KASEM ZENEL MUCA
648 ARTAN BESIM MUCA
649 ARTAN HYSNI HOXHAJ
650 MARTIN MARK GECAJ
651 MARK ZEF TABAKU
652 NURI ASLLAQN HETA
653 SHEFKI HALIL MURATAJ
654 HAZBI HAXHI MANDRI
655 SOKOL IMER ALIJA
656 HYSNI ARIF REXHAJ
657 RAMAZAN SELIM SELIMI
658 LIK HIDER TAFA
659 NEZIR OSMAN XHYLA
660 MILDIJE KARAM SULMATAJ
661 ADRIATIK FADIL KOKA
662 ZULFI ELMAZ HODA
663 ARTAN BAJRAM DUKA
664 PAL MARK PJETRA
665 HALIN MURAT BOSHKU
666 AGIM JASHAR JELLA
667 NAZMI SULEJMAN
DOCI,DORIS NAZMI DOCI, VJOLLCA
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SHEFQET DOCI
668 SHKELQIM KURTISH KAZIU
669 FATMIRA QAZIM CILA
670 HAZIR SADIK NELA
671 RUSTEM LAZAM HYSENAJ
672 ZENI SELIM SHUKULLI
673 ASTRIT ISLAM COKA
674 KUJTIM SULEJMAN CELA
675 ARBEN DILEMAN ORUCI
676 ENVER XHAFER SHULI
677 ADULLA IMER HOXHAJ
678 ASTRIT HYSNI CENI
679 XHEVIT SHAHIN CUKA
680 KITMIR ENVER TACI
681 LIMAN SADIK BETA
682 MILE ABAZ KODHELI
683 FATMIR IBRAHIM CARA
684 NJAZI AVDYL MEMIA
685 AHMET ILJAZ TOTA
686 ZIJA AHMET KOCI
687 RUSTEM HALIT CIBA
688 YLBER NUREDIN ALLARAJ
689 JETON MAN COKA
690 FLAMUR RAMAZAN
RATI,SHPETIM RAMAZAN RATI
691 BARDHYL HAXHI BRAHILIKA
692 GJELOSH NDOKE NDOKA
693 AGRON MUHARREM GJEGAJ
694 GEZIM NDOC LLESHI
695 MELEQ SABRI KAZI
696 NEZIR SHAQIR TOCI
697 ERION MYFIT PILLATI
698 AGOSTIN GJERGJ SOKOLI
699 LATIF IBRAHIM DOKA
700 MUHARREM HAKIK LALA
701 BESNIK RAMAZAN MURATAJ
702 BESIM REXHEP
BAJRAMAJ,ILIR BESIM BAJRAMAJ
703 BESIM ISMAIL ISAKU
704 ELEZ RAP ASLLANAJ
705 QERIM BAJRAM MEHANAJ
706 FATOS ETEM NIKA
707 REXHEALI PEPNIKAJ
708 IZET MERSIM LEKA
709 QEMAL RAMADAN KARAJ
710 FISNIK HAJRI ALLCIU
711 SABRI AHMET TORJA
712 PETRIT SALI OSMANI
713 MERSIM RIZA STAFHASANI
714 SHKELIM ISLAM KETA
715 ETMOND MUHARREM HIME
716 FERIT ALI COKA
717 JONUZ HAMIT PUCI
718 HAN TOSUN HODA
719 HIKE FERITCIKU
720 KIMET MAKSUT FEJZA
721 ADMIRIM KAPLLAN TUSHA
722 QAMIL ZEQIR HAMZA, NAZMI
QAMIL HAMZA
723 PETRIT SULEJMAN HIMA
724 EQEREM RAMADAN LEZAJ
725 BESIM HASAN SULA
726 VANGJEL SULEJMAN BER-
ZOLI
727 MIFTAR RAMADAN COPA
728 ISMAIL RAMAZAN DOCI
729 FATJON RESUL HYSA
730 ARMIDA SINAN DERVISHI
731 BESIM ISA MUSA TUFAJ
732 ISMAIL SULEJMAN MARKU
733 EDUART ZEF MARPEPA
734 MARK LUSH HYSAJ
735 ALEKSANDER YMER MICI
736 SHPETIM HYSEN SUCI
737 SHINE TAHIR QENA
738 KLODIAN KUJTIM DEDIA
739 ILIR SHAQIR NXHECI
740 NIKO MEHMET GECI
741 DEMIR SELIM KRROSHI
742 AVNI RAMADAN HAJDARI
743 SULEJMAN REXHEP LEKA
744 EDMOND AGIM GJUTA
745 LULZIM SHEMSI KASEMI
746 SERVETE KAPLLAN TOCI
747 HALIL HASAN TAFHASI
748 XHEFER AHMET MARA
749 SADIK ISLAM QOKU
750 BILA ISMAIL BRAHELIKA
751 HASAN ISMAIL XHIXHA
752 GJON PREND LLESHI, BARD-
HOK GJON LLESHI
753 REXHEP MISIM ZEKA
754 MANUSHAQE ZENEL SEFA

755 ALFRED MUHARREM DAJKU
756 FERID QAZIM TROCI
757 BUJAR HAMDI BARDHI
758 GANI AHMET TARJA
759 SHPETIM ABDULLA
MEMIA,RITVANA IMER MEMIA
760 BESNIK LULASH KOLPRE-
CAJ
761 BEKIM LUTFI CANI
762 SHPETIM LIMAN DISHA
763 XHEVDET ISLAM MZIU
764 PELLUMB RAMADAN NOKA
765 ARDIAN RAMAZAN HYSAL-
LARI
766 NAZLIE HAMIT SEFA
767 BLEDJAN NAZIF BORA
768 GJYSLAME BAJRAM HASALA-
MI
769 HALIM RAMADAN BUCI
770 SOKOL DALI HOXHA
771 HAN REXHEP TANUSHI
772 RASIM ISMAIL BACI
773 AHMET HAMIT HASULA
774 ZAIM HASAN KAJO
775 AGRON OSMAN BOKAJ
776 BESNIK LEZAN PASHA
777 XHEMALI JAHO HASANAJ
778 RASIM RAMADAN KOCEKU
779 HAMDI MIC ISMAJLAJ
780 DIN ZENEL LUSHI
781 SHABAN KADRI CIKU
782 SHQIPE MEXHIT BALOSHI
783 RASIM HASAN SINANI
784 BILBIL IBRAHIM HASANAJ
785 HAKI HAMDI LACI,ESMAHE
KADRI LACI
786 KLUTFIM RAMAZAN CELA
787 NIKOL BARDHOK VLADI
788 ZABIT HALIT VLADI
789 FASLI XHEMAL KACA
790 BASHKIM MUSA BALLIU
791 GEZIM HALIT GJOCI
792 ISMAIL TAFIL HASALAMAJ
793 HAMID XHEMAL HIDAJ
794 SHEFKI MURAT SHEHU
795 ILIR MUHARREM RAMA
796 HYSEN TAF NEGA
797 DAVE FRROK LEKA
798 BAZ NUHI ZELA
799 UKE HYSEN UKA
800 BAFTJAR HALIL QERIMI
801 ARMIR RRAHIM METALLARI
802 ARIF METUSH ISLAMI
803 GEZIM NIKOLL NECAJ
804 XHAVIT DESTAN VOKA
805 XHEVAHIR FEIM HOXHA
806 NEBI ISUF SEFA
807 ARJAN SUL MEMA
808 AJET NEBI SALIANJI
809 GAZMIR HASAN LUSHA
810 BESNIK HASAN DOCI
811 XHONI NEIM RIKA
812 YLLI XHEMAL MILLOSHI
813 SANIJE HAMET CUNI
814 ZYBER IBRAHIM MEMA
815 ASLLAN HAJREDNI KOKA
816 BUJAR ALLAMAN CELAMI
817 YLLI IDRIZ ZHGJURI
818 ERJON XHELAL AJAZI
819 LAZER PALI IMERAJ
820 SHKELZEN HYSEN BYBERI
821 YLLA BEGTASH KOLLAKU
822 SHPETIM BRAHIM ZELAJ
823 RAMIZ FERIT BARDHI
824 ILIR NAIM DALIPI
825 ISA BAJRAM GJUARI
826 AGRON HAMIT XHEDIKU
827 FERIZ XHELADIN SINANAJ
828 TAHIR ABAS RUSI
829 XHEVIT TAHIR NDREU
830 HUMBE QAMIL NOKA
831 REMZI ESAT GURI
832 ERMAL IBRAHIM MEMAJ
833 IDRIZ MURAT MANOLLARI
834 XHEVDETHAKI RREHNGOJA
835 HALIL SALI HOXHA
836 LAVDI HALIM LALA
837 FATIME EQEREM UKA
838 HYLMI HAXHI DISHA ,MEX-
HIDE HAZIS DISHA
839 VESEL MUSA BUCI, FATIME
HASAN BUCI
840 FERIT MUSA BUCI

841 ZINI NEIM PILINCI
842 ALKILIN GJOVALIN PJETER
KOLA
843 ZADE LIMAN RADA
844 LAVDERIM MEXHIT GJONI
845 GANI XHELADIN SINANAJ
846 MYRFIT BEGTASH DURO
847 DALIP SHEFQET MUCA
848 MYSLYM MUHARREM NALL-
CIA
849 DALIP AHMET PERHATI
850 KOL SALI RRUCAJ
851 ILJAZ FET DAJCI
852 PELLUMB XHEVDET ZEBI
853 QATO PASHO KONO
854 OLSI AQIF RUCI
855 FLAMUR BAJRAM DUKA
856 XHELA MILAIM SINAJ
857 URIM ISLAM BELULI
858 HUME HSEN CANI
859 ADIL XHAFER MANARKOLLI
860 XHELAL RASIM GJORGJI
861 SKENDER HALIT SHEHI
862 NASIBE MIFTAR TOCI
863 ASTRIT RAMADA MIJA
864 DRANE GJON HASANI
865 ERVIS URIM FRAHOLLI
866 BESIM GANI ISALLORI
867 HALIT DESTAN BALLGJINI
868 LEFTER FUAT THOMAI
869 FATMIR RRAHMAN DEDA
870 ADRIATIK AHMET GJIKOLA
871 SHEFQET HAMZA ALLARAJ
872 LAN SULEJMAN KOCI
873 VIKTOR DALIP BILLA
874 ARBEN OSMAN MEMA
875 FATMIR SAMI LUFTARI
876 ORNELA ADRIAN DOKU
877 ILIR MUSTAFA LILA
878 ERVAT BAJRAM XHEVAT ISUFI
879 MIRJAN PALUSH DEMA
880 OSMAN KASEM MISKU
881 ILIA BESIM PELLUMBI
882 SHKELQIM SELMAN MZIU
883 MARK GJON CUPI
884 SAMI MEXHAT
KODRA,REXHEP MEXHIT KODRA
885 DHURIM HAZIS BALIKA
886 OSMAN SALI PEPOSHI
887 SHPETIM ISUF FARRUKU
888 MURAT SHABAN MENKSHI
889 DRITAN MARK DEDUKAJ
890 HALIL TAHIR TAFAJ
891 ARIF MUSLI CAMI
892 SHIVAI HAN MARKU
893 JETMIR PRENG PRENGA
894 LIMAN ABDYL HASA
895 NESIM QAMIL PALUSHI
896 SAIMIR RRAHMAN DISHA
897 ZAIM ISUF HODA
898 BASHKIM SHEMSI KASEMI
899 LIMAN ISUF NIKOLLI
900 NASUF HAJRI XHEPA
901 LORO MARK KOLA
902 RUSHIT XHELADIN ZEKA
903 ASTRIT ZEF
XHONAJ.DOMORT DEDE GJONAJ
904 ASTRIT REXHEP SEFOLLI
905 BESNIK HYSNI GJINOLLARI
906 QAMIL HALIL FARRICI
907 BESNIK NDUE SHPENI
908 NAZMIJE ASLLAN TOKA
909 BASHKIM RAMAZAN MURATI
910 PAL NDREC DODAJ
911 QAMIL MISIM CALA
912 FERIT RIZA AJAZI
913 ASLLAN NEZIR HIDAJ
914 FARI RAMAZAN HOXHA
915 SHEFIT HAZIS REXHMATAJ
916 HAJRI VESEL ALLA
917 VLADIMIR HASAN ILNICA
918 FATMIR IMER ALLUSHI
919 MIMOZA LUSH MRISHAJ
920 RUFIT LUTFI GJAPI
921 TONIN FRROK ZEFI
922 DIN TAHIR TAHIRAJ
923 BAJRAM NUREDIN PALICA
924 JETMIR REXHEP HALILAJ
925 FADIL MUHARREM KUCI
926 FADIL QAZIM ALLMETA
927 IBRAHIM KADRI SUMA
928 SOKOL ELMAZ KACANI
929 SHEFQET HALIL SPAHIU

930 ARTAN MUSLI VELIA
931 SHPETIM AQIF CANI
932 ARJAN SADIK BALLCAJ
933 ASTRIT HAKI ISUFI
934 MUYFIT SELAMI ZENOLLARI
935 ALGERT DILAVER ILAMI
936 MOJSI BEQIR LOSHA
937 ELMIJE HALIL LLESHI
938 RRUZHDI DALIP CERA
939 FLAMUR NAZIF METALLARI
940 ALI RAME LUSHAJ
941 NAFERIE QEMAL KACI
942 BASHKIM CAN DELIUNAZIF
SALI CYCYMENI
943 SERVET SALI HYSA
944 EQEREM HYSEN KIKRRI
945 LUFTIM QAZIM CANI
946 XHEVIT RIZA BRAHA
947 XHETAN XHEMAL SULA
948 HYSNI XHELADIN SKURRA
949 GANI HIDER META
950 LUFTIM FADIL XHIKA
951 MEVLAN AFRIM SHIRA
952 AVDYL BAJRAM BAJRAKTARI
953 ADMIR ISMAT SHEHU
954 ILVI XHELAL DOCI
955 MEHMET ALI LUSHI
956 RRUZHDI HAMDI VATA
957 PETRIT RESHAT MATELI
958 GJYLJO FERIT MUKA
959 ASAT MALIQ DEDAJ
960 RRUZHDI TEKI SHEHU
961 XHEVALIN BSHKIM GANI KOLA
962 BEQIR RAMAZAN KOCI
963 BAJRAM QANI HOXHAJ
964 KASTRIOT ZEK MARPEPA
965 AGIM ARIF MUCA
966 ALBERT QEMAL MUKA
967 DRITAN EDUART SHABAN
BALLIU
968 SOKOL PREL GJEKAJ
969 GEZIM ISMAIL VEIZI
970 PJETER DED GJELOSHI
971 ARBEN VEHAP RRAPI
972 LEK MIRASH NDREKA
973 ILIR MEXHIT GJIKOLA
974 FITIM AGIM KURTI
975 ANDREA MEXHAT MUCKA
976 SEAT IBRAHIM SKENDERI
977 RASIM HAXHI QESKU
978 GURI SALI DESTAN CERA
979 TIME RRAHMAN CENALIA
980 LULZIM RUSTEM GJIKA
981 VLADIMIR AZEM SHABANAJ
982 ILIRJAN MUHARREM PENGU
983 NURI YMER ELQENI
984 SKENDER HASAN IMERAJ
985 XHEMAL HAMIT XHAFERI
986 ISMET ISLAM BALLIU
987 FATOS AZIZ SARACI
988 REXHEP RUSTEM KADRIU
989 MUSTAF HASAN UKLALA
990 DEMIR LIMAN DEDA
991 PERPARIM XHEVIT TAFHASI
992 SHYQYRI RAM PEKA
993 VELI BAJRAM ISUFI
994 JANI JORGO AGORA
995 QEMAL HIM PUCI
996 JASHAR ADEM HYSENAJ
997 AHMEDIE SALI DACI
998 SHABAN HALIL CENAJ
999 GAZMEN RRAHMAN VATA
1000 FATOS SHABAN CELAMI
1001 MUS SADIK ISLAMAJ
1002 ISMAIL ZENEL DERVISHI
1003 BENARDA DILAVER HYSA
1004 IMET AQIF ISUFI
1005 SHKURT FRROK TOPJANA
1006 ARTAN IBRAHIM UKDASHI
1007 SHPRESA ARIF XHYLA,ERJON
ELISABETA AGIM GJYLA
1008 XHILE REXHEP DANI
1009 BESIM BESIM KOLDASHI
1010 TEFIK HALIT LUSHA
1011 LUIGJE DEDE PRENDI
1012 FIQIRI TASIM QINAMI
1013 OSMAN NEBI MICI
1014 BESNIK ALI RUCI
1015 REFIK RIZA HODA
1016 KADRI HASAN MUCA
1017 RAMADAN XHEM DOGJANI
1018 ILIA XHELIL TOLA
1019 KUJTIM HYSNI CORA
1020 SHAQIR HAQIF KACA

1021 RAMAZAN REXHEP LEKA
1022 QAMIL ELMAZ QERPJA
1023 PASHK MARK PRENGA
1024 ALBANA SHABAN SINA
1025 MELAIM BASHKIM HARACIU
1026 NAIM GAFUR BICI
1027 HYSNI HATEM DOMI
1028 DRITAN OSMAN NDREU
1029 GENCI DEFRIM FASHO
1030 FATIME RAMADAN DOMI
1031 FATJON ELES CANI
1032 ZYBER ISLAM DEMLEKA
1033 FATBARDH REXHEP MET-
ALIAJ
1034 LIHE RAMADAN SHEHU
1035 LUTFI AHMET AHMETI
1036 ALI HAKIK VLADI
1037 ALBERT ALI FETIU
1038 HAZIS SYL SELIMAJ
1039 HALIL ZENUN SOKOLI
1040 AVDI RAMADAN RAMA
1041 DRITAN HALIT SELMANLLARI
1042 VJOLLCA HALIT MOLLA
1043 FATMIR LAZAM KACA
1044 LUTFI HAXHI MUJA
1045 PETRIT MYFTARI TROCI
1046 TAFIL MIFTAR TROCI
1047 NERIE SALI QELEPOSHI
1048 ARBEN FRROK LULI
1049 BESNIK PJETER MARKAJ
1050 GJELOSH KOLE PJETERG-
JOKAJ
1051 XHAVIT HAKIK TROCI
1052 QAMIL CUP DODA
1053 DASHAMIR MUHARREM
MERKOHASNI.YLLI MUHARREM
MERKOHASANI
1054 FATMIRE ZYLFI SELIMI
1055 NAZBI HAXHI SINANASI
1056 KAMBER QEMAL SINA
1057 SELIM ZAIM MARKU
1058 HALIM HAZIS DERVISHI
1059 SHKELQIM GARIP GJETA
1060 XHEM IBISH MORINA
1061 DHIMITER SHYQYRI GJIKA
1062 SHPETIM FAIK KOCI
1063 ISUF ARIF IDRIZI
1064 SKENDER ALLAMAN CELAMI
1065 KUJTIM XHEMAL CEKA
1066 GEZIM PASHK HASA
1067 SALI IBRAHIM BRAHELIKA
1068 MUSLI RAM MESHI
1069 PETRIT ISUF HIDAJ
1070 BUKURIM QERIM DACI
1071 QAZIM HASAN SHEHI
1072 PELLUMB NDUE NDREKA
1073 EMRI SULEJMAN REXHA
1074 MIRBI FADIL SULKU
1075 BURHAM XHEMAL NOKA
1076 GEZIM HAMIT UKA
1077 GAZMIR RUFAT GJONI
1078 PERPARIM GANI CAHANI
1079 FILDIZ AZEM HOXHA
1080 HAMIT JASHAR DUKA
1081 FEHMI SULEJMAN CELA
1082 SHABAN XHELADIN COKA
1083 MISIM XHAFER PEPOSHI
1084 ALI SALI MYFTARI
1085 UK DIN PRENDI
1086 SELMAN MEHMET MEMA
1087 SADETE HYSNI MALAJ
1088 FERIT HAZIS TOPALLI
1089 FLORENC HYSNI VISHKURTI
1090 HALIL HAJDIN SHEHU
1091 HYSEN MUHARREM ILAMI
1092 HAJREDIN MIFTAR REXHMATI
1093 SHABAN HAZIS TOPALLI
1094 LIMAN ISMAIL BILLA
1095 ARTUR RAM HOXHAJ
1096 HYSEN ALI HATA
1097 TASIM BAJRAM SULA
1098 FATMIR SKENDER KOLECI
1099 ESHEREF GARIP BALOSHI
1100 MIRDITA ASQERI ARIZAJ
1101 BUJAR SELMAN CANAMETI
1102 SELMAN XHEFER KONI
1103 MALIQ HASAN PEPOSHI
1104 KUJTIM SEHIT BEQIRI
1105 ERI SHAQIR KOZI
1106 ABDULLA ISLAM SULEJMANI
1107 MAJLIND MEHMET TAMIZI
1108 NAIM BAFTJAR SINANI
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Aksident i rëndë në rrugën dytësore në afërsi të Vorës, përfshihen 3 automjete

Sapo ishte kthyer nga Italia, humbet
jetën Denis Kosova, plagoset një tjetër
Përplasja, si pasojë e arrestit kardiak të Kosovës

Një aksident i rëndë ka
ndodhur ditën e
djeshme në Vorë

përgjatë rrugës dytësore.
Tri makina janë përplasur
me njëra-tjetrën dhe për
rrjedhojë drejtuesi i një prej
automjeteve ka ndërruar
jetë. Aksidenti ka ndodhur
në rrugën dytësore që të çon
drejt doganës. Në të janë përf-
shirë tri makina, një nga të
cilat drejtohej nga një femër.
Si pasojë e aksidentit kanë
marrë plagë të tre drejtues-
it e mjeteve. Ndërsa, një prej
tyre ndërroi jetë. Viktima
është identifikuar si Denis
Kosova, i cili drejtonte një
makinë me targa italiane.
Mësohet se Kosova kishte
pak kohë që ishte kthyer
nga Italia ku qëndronte si
emigrant. Ndërkohë që poli-
cia ka dhënë dje informacio-
net paraprake, duke bërë të
ditur se shkak i aksidentit
është bërë pikërisht shteta-
si Denis Kosova, që ka hum-
bur dhe jetën. "Në rrugën
dytësore Vorë, drejt doganës
janë përplasur 3 mjete. Si
pasojë e përplasjes, gjatë
transportimit për në spital
ka ndërruar jetë drejtuesi i
njërit prej mjeteve, shtetasi
D.K. rreth 30 vjeç. Ndërsa sh-
tetasi G.Z., drejtuesi i njërit
prej mjeteve ndodhet në spi-
tal nën kujdesin e mjekëve

jashtë rrezikut për jetën.
Paraprakisht dyshohet se
shkaku i vdekjes së shteta-
sit D.K. mund të ketë ardhur
si pasojë e arrestit kardiak",
- thuhet në njoftimin e poli-
cisë lidhur me këtë ngjarje.
Po ashtu, policia bën të ditur
se në vendngjarje mbërritën

menjëherë forcat e policisë
dhe grupi hetimor, që bëri
edhe këqyrjen dhe matjet e
nevojshme për të zbuluar
shkakun e këtij aksidenti
tragjik. "Në vendngjarje
ndodhet grupi hetimor, ku
vijon punën për zbardhjen e
rrethanave dhe shkakut të

aksidentit", - thuhet më tej
në njoftimin e policisë. Vetë
Kosova njihej si një person
që ishte i apasionuar pas
makinave të bukura, ndërsa
gjatë të shtunës kishte pub-
likuar edhe disa foto në rr-
jetet sociale. Ndërkohë që po
gjatë mëngjesit të djeshëm

një tjetër aksident ka
ndodhur në aksin rrugor
Shkodër-Koplik. Një mjet me
të cilin udhëtonte një famil-
je e cila po kthehej nga Mali
i Zi ka dalë nga rruga dhe si
pasojë kanë mbetur të pla-
gosur nëna dhe e bija. Maki-
na doli nga rruga në vendin

e quajtur Dobraç, duke për-
funduar në kanal, ndërkohë
që mësohet se nënë e bijë
tashmë janë jashtë rrezikut
për jetën. Me ardhjen e peri-
udhës së verës rriten edhe
aksidentet rrugore që ndo-
dhin në rrugët e Shqipërisë.
Një fenomen ky, që vjen krye-
sisht edhe për shkak të
kthimit të emigrantëve në
vendin tonë, të cilët e kanë
të vështirë të zbatojnë rreg-
ullat tona të qarkullimit
rrugor si dhe të ambiento-
hen në trafikun e mjeteve në
Shqipëri. Ndaj, me afrimin e
periudhës së verës, forcat e
policisë kanë zbatuar çdo vit
një plan patrullimi të
veçantë, me qëllim parandal-
imin e aksidenteve rrugore,
sidomos në rrugët afër
zonave të plazheve dhe aty-
re që shërbejnë si akset krye-
sore të kthimit të emi-
grantëve.

SHKAKU
"Në rrugën dytësore Vorë, drejt
doganës janë përplasur 3 mjete.
Si pasojë e përplasjes, gjatë
transportimit për në spital ka
ndërruar jetë drejtuesi i njërit prej
mjeteve, shtetasi D.K., rreth 30
vjeç. Ndërsa shtetasi G.Z.,
drejtuesi i njërit prej mjeteve
ndodhet në spital, nën kujdesin e
mjekëve jashtë rrezikut për jetën.
Paraprakisht dyshohet se
shkaku i vdekjes së shtetasit
D.K. mund të ketë ardhur si
pasojë e arrestit kardiak".

Uniformat blu të Ti
ranës kanë mundur

dje të konkludojnë me suk-
ses një tjetër operacion
kundër lëndëve narkotike.
Policia e Tiranës bëri me
dije se ka arrestuar 2 per-
sona dhe 2 të tjerë po ndiqen
penalisht në gjendje të lirë
për shpërndarje të lëndëve
narkotike. Uniformat blu
të kryeqytetit thanë se ar-
restimet janë bërë pas
sekuestrimit të drogës, e
cila dyshohet se shpërnda-
hej nga ana e të rinjve. Si-
pas policisë së Tiranës, op-
eracioni i finalizuar dje ish-
te koduar me emrin "Pro-
porcione" dhe kishte të
bënte me shpërndarjen e
drogës në doza të vogla. "Në
kuadër të operacionit për
goditjen e veprimtarisë
kriminale të shpërndarjes
së lëndëve narkotike në
doza të vogla u arrestuan
në flagrancë dy shtetas, si
dhe procedohen penalisht
edhe dy shtetas të tjerë
(njëri prej tyre shtetas ital-
ian)", - bëri të ditur policia
dje. Si rrjedhojë e këtij op-
eracioni blutë kanë mun-
dur të sekuestrojë dhe
rreth 1 kilogram drogë e
llojit kanabis sativa, e cila
ishte e ndarë në doza të vog-
la, gati për t'u shpërndarë
në Tiranë. "Sekuestrohen
974 gramë të ndara në pro-
porcione gati për shpërn-
darje. Strukturat e Drej-
torisë Vendore të Policisë

Finalizohet operacioni antidrogë,
arrestohen 2 të rinj në Tiranë

Tiranë, në vijim të punës për
parandalimin e shpërndarjes
së drogave të forta në doza të
vogla, kanë zhvilluar dhe fi-
nalizuar një tjetër operacion
të koduar 'Proporcione', ku
nga Seksioni për Hetimin e
Narkotikëve në bashkëpunim
me shërbimet e Policisë të Ko-
misariatit nr. 3, kanë bërë
kapjen dhe arrestimin në fla-
grancë të shtetasve S. K., 34
vjeç banues në Tiranë; I. K., 24
vjeçe, banuese në Tiranë", -
thuhet në njoftimin e policisë.
Gjithashtu, bëhet e ditur se dy
persona të tjerë që dyshohet
se ishin pjesë e këtij rrjeti janë

proceduar në gjendje të lirë
deri në mbylljen e hetimeve.
"U proceduan në gjendje të lirë
shtetasi P. Z., 23 vjeç lindur dhe
banues në Itali dhe shtetasi L.
Z., 27 vjeç banues në Tiranë.
Në rrugën 'Muhamet Gjolle-
sha', gjatë kontrollit të ush-
truar shtetasve S.K. dhe I.K.,
policia u gjeti dhe sekuestroi
në cilësinë e provës materi-
ale 974 gramë lëndë narko-
tike e llojit kanabis sativa,
ndërsa shtetasit P.Z. dhe L.Z.
kanë ndihmuar shtetasit e
arrestuar për shpërndarjen
e lëndës narkotike", bën të
ditur policia.

E RËNDË NË KUKËS, 12-VJEÇARI GJEN
VDEKJEN DUKE U LARË NË PISHINË
Një ngjarje e rëndë ka ndodhur dje në Kukës. Një
djalë i mitur, vetëm 12 vjeç, ka qenë duke u larë në
pishinë dhe ka humbur jetën. "Sot (dje), fëmija i mitur
A.L., rreth 12 vjeç, banues në Kukës, duke u larë në
pishinë në fshatin Kodër-Lumë, ka gjetur vdekjen.
Grupi hetimor mbërriti në vendin e ngjarjes, ku bëri
dhe verifikimet e nevojshme për sqarimin e rrethanave
të ngjarjes", thuhet në njoftimin e policisë.



OPEN CALL FOR TENDER

PREQUALIFICATION

1. GENERAL CONDITIONS

1.1. Requester: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH
(GIZ), Office Tirana, Rr. Skenderbej, No. 21/1

1.2. Profile: The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH
(GIZ) is a federal enterprise that supports the German Government in achieving its
objectives in the field of international cooperation for sustainable development.

On behalf of the German Federal Ministry for Economic Cooperation and
Development (BMZ) GIZ has been actively engaged in Albania since 2008. Support
is provided through several GIZ projects in the fields of sustainable economic
development, employment and vocational education and training; rural development
and agriculture; infrastructure; environment and Climate Changes.

1.3. Subject: The GIZ Office Tirana invites qualified companies to express their
interest in providing design of soft version of templates with different logos and in
compliance with corporate design rules, in different formats, as well as design of
additional materials upon request.
All legal entities interested in application process should ask for an application
form to the address: giz-albanien@giz.de

2. The due date for submitting the application is 13 June 2019. The documents
should be submitted in a sealed envelope, marked “Application for prequalification:
Design of soft version of templates”, addressed to:

German Development Cooperation Office (GIZ), Office in Tirana,
Rr. Skenderbej, No. 21/1

Tirane

After the due date for submitting the application, the process of prequalification will
follow.

The submitted applications will be evaluated, and only prequalified candidates will
be invited to answer to the bid.
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LIBRI

Romani i ri vlerësohet në Prishtinë,
shkrimtari 75-vjeçar kthehet me çmimFatmira Nikolli

Ikja me "I" të madhe e karakter
izon librin e Fatos Kongolit ku
të gjithë duan të ikin pa e ditur

as vetë se ku. Thjesht duan të ikin,
dhe ikin. Me vete të gjithë mbartin
një gënjeshtër. Rovena mbart
gënjeshtra të vogla. Të vogla i quan
dhe preferon më mirë të mos i rrëfe-
jë. Ose të rrëfejë shumë gënjeshtra
pa u identifikuar me asnjërën.
Gazetarja Arta Marku e përshkru-
an kështu librin më të ri të shkrim-
tarit Fatos Kongoli. Për këtë ro-
man, ai u shpall dje autori i vitit
nga Shoqata e Botuesve të Kosovës
gjatë Panairit të Librit në Prishtinë.
Ky është çmimi i dytë pas atij të Fi-
erit, në vetëm pak muaj pas botim-
it të librit.

Më herët, Kongoli ka rrëfyer
kthimin e stërmundimshëm në pro-
cesin e të shkruarit të librit të ri,
"Gënjeshtarë të vegjël", të cilin e
kish nisur kohë më parë se të
sëmurej e tek i cili do të gjente
shpëtimin e dytë, atë të krijuesit ka
shkruar Arta Marku; Kongoli ka
folur për ankthin që nuk e ka më si
dikur pas përfundimit të një libri,
sepse çfarëdo që mund të shijojë
tashmë qar e ka; për herën e parë të
të shkruarit nga fillimi në fund të
një libri jo më në letër apo në mak-
inë shkrimi, por direkt e në laptop
(pra teknologjia, siç e pranoi, ia
kishte ndryshuar krejt procesin,
por dhe lehtësuar jashtëzakonisht
shumë).

Romani më i ri i Fatos Kongolit
"Gënjeshtarët e vegjël" ka si anti-
hero personazhin Alpi, i cili rrëfen
në vetën e parë dashuritë e tij, zh-
gënjimet, si dhe një univers të tërë
përditshmërie ku njerëzit gënjejnë
njëri-tjetrin.

"Në dukje mund të jetë një temë
e vogël, por e trajtuar në mënyrë të
jashtëzakonshme nga Kongoli, me
psikologjinë e njeriut të thjeshtë
dhe jo me heronj të mëdhenj", ka
thënë në fjalën e saj drejtoresha e
shtëpisë botuese "Toena", Irena
Toçi, në promovimin e romanit
"Gënjeshtarët e vegjël" të Kongolit,
të premten, në ditën e tretë të
Panairit të 21-të të Librit në Prish-
tinë. Interesimi i lexuesve për lib-
rin e shkrimtarit shqiptar bëri që
të harxhoheshin të gjithë ekzem-
plarët e librit qysh në ditën e dytë
të Panairit.

Në moshën 75-vjeçare, i përkthy-
er në afro 20 gjuhë botërore, ai men-
don se ndërgjegjja e kombit janë
shkrimtarët dhe artistët,  jo politi-
kanët. Sipas tij, gjithçka do të jetë
kalimtare dhe e harruar, përpos
disa emrave nga fusha e letrave që
do të mbahen mend kurdo.

Shkrimtari Fatos Kongoli u

shpreh për Koha Ditore se "jam një
çikë pesimist në rolin që mund të
luajë letërsia. Kjo është pasqyrim i
ndërgjegjes kombëtare. Politikanët
le të bërtasin sa të duan, por nuk e
bëjnë ndërgjegjen kombëtare. Ata
s'janë ndërgjegjja kombëtare,
megjithëse kanë frenat e gjithçka-
je në dorë. Ndaj, duan apo nuk duan,
ata nuk janë ndërgjegjja e kombit.
Ndërgjegjja e kombit janë sh-
krimtarët dhe artistët. Këtë s'ma
heq askush nga mendja".

FATOS KONGOLI
Shpallet autori i viti në Prishtinë

 për "Gënjeshtarë të vegjël"

funksiononte. Ajo ishte e bukur, e
lirshme, ndërsa ai xheloz. Kështu e
akuzonte vajza. Dhe grindeshin.

Pasi grindeshin, atij i ndodhte të
vuante deri në atë masë sa, për të
shpëtuar, ishte gati t'ia këpuste
vetes. Ose të vriste Emën. Doemos,
nuk bënte as njërën, as tjetrën.
Përkundrazi, ajo zotëronte një af-
tësi të rrallë për të vendosur paqe

PJESË NGA LIBRI
Ajo e mori në telefon në mes të

natës. Prej gjashtë muajsh shi-
heshin vetëm kalimthi, me raste,
nuk komunikonin dhe emri i saj
ishte i fundit që priste t'i shfaqej në
ekranin e celularit. Ai mbeti në
mëdyshje, t'i përgjigjej, apo jo; ka-
pitullin me Emën e quante të mbyl-
lur. Kapitulli me Emën ishte mbyl-
lur dhe rihapur më se një herë, por
gjashtë muaj të shkuar ai qe bin-
dur përfundimisht: midis tyre nuk

midis tyre, kështu ai çlirohej nga
idetë ogurzeza dhe gjithçka rifillon-
te si të mos kishte ndodhur asgjë.

Këtë mendoi edhe atë mesnatë
gushti, kur në ekranin e celularit
iu shfaq emri i saj; po t'i përgjigjej,
rrezik të binte pre e dobësisë së tij.
Kjo do të thoshte të riniste historia
e vjetër. Ai s'kishte kurrfarë dëshire
për të rinisur historinë e vjetër.

Gjashtë muaj të shkuar, pas për-
plasjes me Emën - thjesht një pre-
tekst ky - kishte vendosur të ndërm-
errte disa veprime, që i bluante prej
kohësh e që do të mund të quheshin
radikale. Mbi të gjitha, të shkë-
puste më në fund çdo marrëdhënie
me kompaninë "Luga", ku ishte i
punësuar në zyrën e financave plot
pesë vjet të shkuar. Mirëpo, tash-
më i kishte ardhur në majë të hun-
dës, nuk duronte dot më. Disa fy-
tyra, duke nisur nga ajo e bosit, ia
shpifnin. Kështu, i ngarkuar për
gjashtë muaj radhazi me idenë e
vjetër të një rebelimi, në kushtet e
përballjes së përditshme me posh-
tërimin e vetes, ai mundi të hiqte
dorë vetëm nga Ema, asgjë më
shumë.

"Çfarë dreqin kërkon ajo prej
meje tani, - mendoi, - ç'hall mund të
ketë që më telefonon në mes të
natës?"

SHQIPËRIA, MES KOMUNIZMIT DHE KAPITALIZMIT,
LINDJES DHE PERËNDIMIT, BANKAVE DHE BUNKERËVEAmbasada austriake në Ti

ranë dhe Akademia e Film-
it dhe Multimedias 'Marubi'
organizojnë shfaqjen e filmit
"Shqipëria- Një vend në
lëvizje"- një udhëtim përmes
jetës artistike dhe kulturore
të Shqipërisë.

Reportazhi 45-minutësh u
prodhua në kuadër të Vitit Kul-
turor Austri-Shqipëri 2018 nga
Clever Contents sh.p.k  në
partneritet me Ministrinë Fed-
erale për Evropën, Integrimin
dhe Punët e Jashtme të Aus-
trisë. Shfaqja e tij bëhet me 11
qershor, ora 20:00 në Akadem-
inë e Filmit dhe Multimedias
"Marubi". Filmi do të shfaqet
në gjuhën gjermane me titra
anglisht.

Reportazhi 45-minutësh në
kuadër të Vitit Kulturor Aus-
tri-Shqipëri 2018 i çon shikues-
it drejt  një udhëtimi emo-
cionues në jetën artistike dhe
kulturore të Shqipërisë - një
vend në ndryshim të vazh-
dueshëm. Mes komunizmit
dhe kapitalizmit, lindjes dhe
perëndimit, bankave dhe bun-
kerëve. Një vend krenar. Dhe
një vend  shpesh  i keqkuptu-
ar.  Paragjykimet dhe hija e
gjatë e diktaturës komuniste

janë ende të dukshme në të gjithë
vendin. Për shumë, Shqipëria ësh-
të një vend i panjohur. Një diamant
i papërpunuar shpesh i nënvlerë-
suar.  Vitet e fundit ka shumë ndry-
shime: arti dhe jeta kulturore lulë-
zon. Një brez i ri artistësh kanë
pushtuar vendin. Në kryeqytetin
Tiranë, arti i egër politik ndeshet
me patosin socialist. Metropoli
ballkanas është një  "work in
progress" i pa ndërprerë. I larm-
ishëm, jo konvencional dhe gjith-
monë i mirë për surpriza. Shfaqja
e këtij filmi u bë në Vjenë më 27
nëntor 2018. Ky film dokumentar
u transmetua në televizionin
ORF2, në programin e kulturës
'matinee' si dhe në ORFIII.

Folësit/personazhet në film
janë: Edi Hila, Kujtim Çashku,
Valentina Koci, Edit Pula, Ardian
Isufi, Zef  Çoba, Johann Sattler,
Jonila Godole, Arian Leka, Klodi-
an Dedja, Mirela Kumbaro.

Në kuadër të vitit kulturor Aus-
tri-Shqipëri 2018, pika e rëndesës
gjatë këtij viti ishte te bashkëpun-
imi i ngushtë kulturor dhe shken-
cor midis dy vendeve. Qëllimi ish-
te forcimi i lidhjeve kulturore aus-

triake dhe shqiptare dhe intensi-
fikimi i shkëmbimit ndërkulturor.
Lidhja e ngushtë mes Austrisë dhe
Shqipërisë u bë më e prekshme për
përkrahësit e kulturës, duke ofru-
ar kësisoj impulse të reja për ide
kreative dhe bashkëpunime të qën-
drueshme.

Në përputhje me moton "Të rizb-
ulojmë të përbashkëtat" fokusi
nuk ishte vetëm në pikëtakimet
historike midis Austrisë dhe Sh-
qipërisë, por mbi të gjitha në aspe-
ktet e miqësisë aktuale midis dy
vendeve. Në këtë kuadër u promo-
vuan kryesisht arti bashkëkohor,
kultura dhe risitë e artistëve të rinj
dhe studiuesve nga Shqipëria dhe
Austria.

Programi përbëhej nga një gamë
e gjerë aktivitetesh në fushat e his-
torisë, letërsisë, artit pamor, film-
it, muzikës, medias, shkencës dhe
dialogut ndërkulturor. Ky vit kul-
turor u çel zyrtarisht më 19 nën-
tor 2017, me rastin e 105-vjetorit të
festës kombëtare të Shqipërisë.
Koncerti çelës, i quajtur "Vienna
Salutes Tirana", u zhvillua në
"Konzerthaus" në Vjenë me pjesë-
marrjen e artistëve të njohur aus-

triakë dhe shqiptarë.
Një pikë kulmore e këtij viti

kulturor ishte libri "Të rizbu-
lojmë të përbashkëtat- një kalei-
doskop mbi historinë dhe mar-
rëdhëniet austriako-shqiptare
në të tashmen". Libri u botua si
në gjuhën gjermane ashtu edhe
në atë shqipe dhe u prezantua
në mënyrë ceremoniale në Vjenë
dhe në Tiranë. Viti kulturor u
mbyll më 28 dhjetor përmes një
mbrëmjeje gala në Pallatin e
Kongreseve në Tiranë. Nën mo-
ton "Alles Walzer" 120 artistë të
Teatrit Kombëtar të Operës dhe
Baletit të Shqipërisë perfor-
muan nën drejtimin e dirigjen-
tit austriak Claudio Büchner si
dhe të koreografit dhe ish-drej-
torit artistik të Operës Sh-
tetërore të Vjenës, Renato
Zanella.

Në Austri u organizuan
gjithsej 33 aktivitete në tetë
qytete të ndryshme; në Shqipëri
u zhvilluan 70 aktivitete në dh-
jetë qytete të ndryshme. Aktiv-
itetet në të dyja vendet ishin të
fokusuara kryesisht në fushën
e muzikës, letërsisë dhe filmit.
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ÇENKUELA HASA

Ataku kardiak, si ta 
parandaloni në mënyra 

të thjeshta

“Kujdes, simptomat 
kryesore që s’duhet t’i injoroni”

Mjekja patologe: Njihuni 
me faktorët e riskut që 
zhvillojnë më tej 
sëmundjen

Si të parandaloni problemet e zorrëve me ftonj

Si të trajtoni gutën, sëmundjen e 
fshehtë të artikulacioneve 7 mënyra për të 

marrë rezultate 
maksimale 

nga palestra

VLERA LEKAJ: 
Mjekja patologe: Njihuni Mj kj
me faktorët e riskut që 
zhvillojnë më tej 
sëmundjen
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Ka raste kur veshka
nuk e filtron acidin
urik aq shpejt sa du-

het ose trupi e prodhon më
tepër seç nevojitet dhe me
kalimin e kohës kjo çon në
formimin e kristaleve
urate, të cilët kanë ten-
dencën të grumbullohen
nëpër artikulacione. Në
këtë moment fillojnë të
shfaqen simptomat e para
të sëmundjes së fshehtë të
artikulacioneve, e njohur
ndryshe si guta. Në një in-
tervistë për suplementin
"Life Pages" në "Gazeta Sh-
qiptare", mjekja patologe
Vlera Lekaj tregon sim-
ptomat kryesore të
sëmundjes që nuk duhen
neglizhuar si dhe shpjegon
3 fazat nëpër të cilat kalon
guta. Lekaj më tej
këshillon të gjithë pa-
cientët e prekur mbi
mënyrat e trajtimit që du-
het të ndjekin.
Ç f a r ë  ë s h t ë  s ë m u n d j aÇ f a r ë  ë s h t ë  s ë m u n d j aÇ f a r ë  ë s h t ë  s ë m u n d j aÇ f a r ë  ë s h t ë  s ë m u n d j aÇ f a r ë  ë s h t ë  s ë m u n d j a
guta?guta?guta?guta?guta?
Guta është një nga shfaq-
jet më të shpeshta të ar-
tritit reumatoid, e cila sh-
kaktohet nga grumbullimi
i kristaleve të acidit urik në
nivel të artikulacioneve.
Acidi urik është një
produkt natyror, i cili prod-
hohet gjatë shpërbërjes së
molekulës biokimike të pu-
rinës, e cila gjendet në ush-
qime të tilla si mishi dhe
frutat e detit. Normalisht
acidi urik filtrohet nëpërm-
jet veshkës dhe nuk përbën
ndonjë problem. Megjith-
atë, ndodh që veshka të mos
e filtrojë acidin urik aq
shpejt sa duhet, ose trupi e
prodhon më tepër seç du-
het. Me kalimin e kohës kjo
çon në formimin e krista-
leve urate, të cilët kanë ten-
dencën të grumbullohen
nëpër artikulacione.
Cilat janë disa nga prob-Cilat janë disa nga prob-Cilat janë disa nga prob-Cilat janë disa nga prob-Cilat janë disa nga prob-
l e m a t i k a t  q ë  m u n d  t ël e m a t i k a t  q ë  m u n d  t ël e m a t i k a t  q ë  m u n d  t ël e m a t i k a t  q ë  m u n d  t ël e m a t i k a t  q ë  m u n d  t ë
shfaqen?shfaqen?shfaqen?shfaqen?shfaqen?
Fillimisht nuk shkaktojnë
probleme, por sa më shumë
kristale të grumbullohen,
që mund të zgjasë me vite
si proces, fillojnë të kri-
jojnë shqetësime. Në mo-
mentin që këto kristale
grumbullohen në artikula-
cione shkaktojnë një reak-
sion inflamator, me dhimb-
je të forta, skuqje dhe ën-
jtje të artikulacionit. Më i
prekur është gishti i madh
i këmbës i njohur
anatomikisht si artikula-
cioni metatarsofalangeal.
Rreth 50% e rasteve kanë
të prekur këtë artikula-
cion duke zhvilluar kështu
sëmundjen, e cila njihet dhe
si guta apo podagër. Klini-
kisht ka këtë shfaqje te pa-
cienti me dhimbje me inten-
sitet të lartë, ënjtje të ar-
tikulacionit, skuqje, nxe-
htësi si dhe ndjeshmëri të
shtuar rreth artikulacion-
it.
S i  s h f a q e n  s i m p t o m a tS i  s h f a q e n  s i m p t o m a tS i  s h f a q e n  s i m p t o m a tS i  s h f a q e n  s i m p t o m a tS i  s h f a q e n  s i m p t o m a t
kryesore të sëmundjes?kryesore të sëmundjes?kryesore të sëmundjes?kryesore të sëmundjes?kryesore të sëmundjes?
Simptomat e gutës zakon-
isht fillojnë papritur dhe

VLERA LEKAJ:
Mjekja patologe: Njihuni me faktorët e riskut që zhvillojnë më tej sëmundjen

"Kujdes, simptomat kryesore që s'duhet t'i injoroni"

Si të trajtoni gutën, sëmundjen
e fshehtë të artikulacioneve

Voltiza Duro

zhvillohen shpejt për disa, orë
veçanërisht gjatë natës. Gjithash-
tu, pacientët mund të kenë dhe
temperaturë me ethe. Simptomat
zgjasin nga 5 në 10 ditë. Artiku-
lacione të tjera mund të përf-
shijnë dhe gjymtyrët e sipërme,
kyçin e dorës dhe bërrylat.
Cilat janë fazat nëpër të cilat ka-Cilat janë fazat nëpër të cilat ka-Cilat janë fazat nëpër të cilat ka-Cilat janë fazat nëpër të cilat ka-Cilat janë fazat nëpër të cilat ka-
lon sëmundja e gutës?lon sëmundja e gutës?lon sëmundja e gutës?lon sëmundja e gutës?lon sëmundja e gutës?
Fazat e gutës janë tri. Faza sim-
ptomatike ndodh kur pacientët
shfaqen me vendosje të simptom-
ave. Shfaqjet e para mund të ni-
sin në një artikulacion por më
pas mund të ketë dhe zhvillim në
artikulacione të tjera, ose prekje
në të njëjtën kohë të disa artiku-
lacioneve. Faza e heshtur është
periudha midis shfaqjeve të para
të gutës dhe periudhës në të cilën
sëmundja qëndron e heshtur pa
simptoma. Mbi 60% e pacientëve
mund të kenë ripërtëritje të
atakut gutoz në një vit. Me kal-
imin e kohës dhe probabiliteti i
një ataku gutoz rritet. Faza e
vjetër është kur pacientët, të cilët
vuajnë nga episode të përsëritu-
ra të gutës, ose që kanë nivele të
larta të acidit urik ndër vite,
shpesh formojnë masa të njohu-
ra si tophi, të cilat dëmtojnë kock-
ën.
Nuk janë formacione të dhimb-
shme tophi, por mund të inflamo-
hen here pas here dhe japin
shqetësime.
Cilët janë faktorët e riskut qëCilët janë faktorët e riskut qëCilët janë faktorët e riskut qëCilët janë faktorët e riskut qëCilët janë faktorët e riskut që
aaaaagggggrararararavvvvvojnë më tej sëmundjen?ojnë më tej sëmundjen?ojnë më tej sëmundjen?ojnë më tej sëmundjen?ojnë më tej sëmundjen?
Sëmundjet kronike si diabeti,
hipertension, sëmundjet e vesh-
kave, osteoartritet dhe yndyrat e

larta në gjak (dislipidemi) rrisin
rrezikun e zhvillimi të kësaj
sëmundje. Edhe ushqimet me
përbërje të lartë të purinës si
mishi i kuq, prodhimet e detit,
alkooli veçanërisht birra rrisin
mundësinë për t'u prekur nga
guta. Në 20% të rasteve pacientët
e prekur kanë pasur histori

familjare për këtë sëmundje.
Edhe personat mbipeshë janë më
të predispozuar të kenë shfaqje
me problem të gutës. Disa lloje
mjekimesh që mund të marrin
pacientët e rritin nivelin e acidit
urik dhe si pasojë dhe mundës-
inë për të zhvilluar gutën. Bëhet
fjalë për medikamente të tilla si

diuretikët, betabllokuesit, aspiri-
na dhe antiyndyrorët.
Si kategorizohen pacientët meSi kategorizohen pacientët meSi kategorizohen pacientët meSi kategorizohen pacientët meSi kategorizohen pacientët me
guta?guta?guta?guta?guta?
Rastet me guta të paraqitura tek
mjeku familjes mund t'i ndajmë
në dy grupe. Në grupin e parë përf-
shihen pacientët, të cilët nuk
kanë një sëmundje shoqëruese që
paraprin gutën. Në grupin e dytë
kemi pacientët me guta të shfaqur
në terren të insuficiencës renale
kronike. Përqindjet janë 50 me 50
të dy grupeve, ku grupi i parë
regjistron parametra të tillë si
acidin urik deri në  5.8 mg/dl, nën
mjekim të rregullt. Ndërsa grupi
i dytë  në të cilin pacientët kanë
sëmundje shoqëruese, si Insufi-
cienca renale vlerat e acidit urik
variojnë rreth 8 mg/dl, nën
mjekim të rregullt.
Si bëhet trajtimi i sëmundjes?Si bëhet trajtimi i sëmundjes?Si bëhet trajtimi i sëmundjes?Si bëhet trajtimi i sëmundjes?Si bëhet trajtimi i sëmundjes?
Trajtimi i gutës është një trajtim
afatgjatë, i cili ndihmon në lehtë-
simin e simptomave të saj
nëpërmjet reduktimit të vlerave
të acidit urik. Sigurisht një
sëmundje shoqëruese siç është
insuficienca e veshkave, në të
cilën veshka pëson një dëmtim të
rëndë është më e vështirë të kemi
një ulje të vlerave të acidit urik.
Së fundi, për sa i përket dietës
ushqimore, tek të prekurit nga
gutta duhet të keni kujdes të evi-
toni ushqime të pasura në yndyra
si mishi i kuq apo frutat e detit,
sheqerin dhe alkoolin. Ndërsa
këshilloheni të ushqeheni me
perime, fruta, vezë, kosi, djathi si
dhe shumë vitaminë C dhe shumë
ujë.

Mjekja patologe,
Vlera Lekaj
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Voltiza Duro

Ylli Merja

Zemra është organi që
punon gjithë jetën e nje
riut pa pushuar e si pa-

sojë lind si nevojë e domos-
doshme që të kujdeseni për të,
pasi mund të dëmtohet drejtpër-
drejt nga mënyra e jetesës dhe
të ushqyerit. Ky organ mund të
dëmtohet lehtësisht, por pavar-
ësisht kësaj mund ta rigjenero-
ni atë e ta ktheni në formë nor-
male. Vdekjet në l idhje me
sëmundjet e zemrës vijnë gjith-
monë duke u rritur. Shumica e
njerëzve në ditët e sotme vua-
jnë nga stresi. Disa arrijnë t'i
përballojnë pa u shqetësuar, por
ka  të  t j e rë  që  janë  më të
ndjeshëm ndaj problemeve e si
pasojë dëmtojnë zemrën pa
kuptuar. Periudha e verës gjith-
ashtu ndikon në përkeqësimin
e punës së zemrës, enët e
gjakut zgjerohen shumë dhe ky
organ lodhet duke pompuar
gjakun në këto enë të zgjeru-
ara, sidomos tek individët që
kanë variçe, yndyra të larta,
probleme me ankthin etj. Sipas
studimeve mjekësore është ar-
ri tur në konkluzionin se një
zemër e dhjamosur është më e
predispozuar për t'u dëmtuar
sesa një zemër normale. Në
st inën e  verës  duhet  bërë
shumë kujdes për zemrën, pasi
rritja e temperaturave mund të
ndikojë në uljen e rrahjeve të
organit, e kështu edhe në uljen
e tensionit. Ataku në zemër
është n jë  dukur i  që ndodh
shpesh tek individët që kanë
probleme me tensionin apo me
zemrën, sidomos kur janë në
det. Personat që kanë probleme
me zemrën mund të kenë sim-
ptoma të ndryshme në plazh si
ndryshim të tensionit; fryrje të
këmbëve dhe krijim të disa vi-
jave të kuqe në pjesën e fundit
të këmbës. Gjithashtu, mund
të shfaqet edhe një errësim i
enëve të gjakut te këmbët apo
fryrje e rrathëve të syve. Këto
ndodhin për shkak të dobësim-
it të aftësisë së zemrës për të
pompuar gjakun dhe kështu ky
i fundit grumbullohet së bash-
ku me ujë të tepërt në pjesën e
poshtme të këmbës.
KATEGORITË E PREKURA
Të gjithë duhet të kujdesemi për
zemrën gjatë temperaturave të
larta, por në veçanti njerëzit
mbipeshë, të moshuarit, ata që
konsumojnë duhan, ata që vua-
jnë nga tensioni i lartë ose i ulët
si dhe personat me diabet du-
het të bëjnë më shumë kujdes.
Sipas shumë studimeve kërki-
more, ka rezultuar se qëndrimi
në ujë të ftohtë kur temperatu-
ra e ajrit është e lartë dhe dielli
i fortë mund të shkaktojë atak
në zemër, pra pushim të men-
jëhershëm të zemrës. Nëse
shikoni dikë me buzë të nxirë
në det, do të thotë se është
paralajmërim i mosfunksionim-

YLLI MERJA:
Mjeku popullor: Ushqimet që nevojiten për një zemër të shëndetshme në stinën e verës

"Konsumoni tërshërë, domate e çokollatë të zezë"

Ataku kardiak, si ta parandaloni
në mënyra të thjeshta

it normal të zemrës, prandaj ai
individ duhet të dalë menjëherë
nga deti. Kjo dukuri ndodh te të
gjitha moshat, fëmijë dhe të rri-
tur. Uji i ftohtë i detit mund të
sjellë vdekjen e menjëhershme,
sepse shkakton çrregullim të
rrahjeve të zemrës.
PARANDALIMI
Uji i  ftohtë i detit ka shumë
efekte pozitive në organizëm,
pasi ndihmon në tonifikimin e
trupit, por hyrja e menjëher-
shme është shumë e dëmshme,
sepse e "shokon" trupin. Në
momentin që uji i ftohtë vjen te
këmbët, personi ndjen vetëm
pak të ftohtë të tepërt, por kur
ky ujë prek në kraharor individi
ndjen shumë ftohtë dhe dridhje
të menjëhershme. Kjo ndodh
sepse uji i ftohtë prek direkt
zemrën dhe ndikon në ndry-
shimin e çorientimin e rrahjeve
të saj. Mënyra më efikase për
të mbrojtur zemrën është të la-
geni pak me ujin e ftohtë, të la-
gni zonën përpara kraharorit dhe
pastaj mund të futeni tërësisht
dhe të shijoni freskinë e detit.
Nëse shikoni një individ që ka
sh t rëng im në  k raharo r,  ka
buzën të nxirë dhe mendon se
ka dhimbje të forta në zemër,
mos u trembni, por reagoni men-
jëherë për ta shpëtuar. Një as-

pirinë e vendosur nën gjuhë dhe
qetësimi i personit në hije ësh-
të shumë i domosdoshëm. As-
pirina qetëson muskujt e zem-
rës, e ndihmon që ajo të ush-
qehet me më shumë oksigjen.
Në të gjitha ato raste kur një
person ka humbur ndjenjat në
det apo pasi sapo ka dalë nga
deti, si fillim këshillohet të sh-
typni një aspirinë pa humbur
kohë, vendosjani nën gjuhë dhe
menjëherë duhet t'i bëni frymë-
marrje artificiale dhe shtypje të
gjoksit me shpejtësi, pra t'i jep-
ni ndihmën e parë. Kjo ndihmon
riaktivizimin e zemrës, ndihmon
që t'i jepni organizmit oksigjen
dhe sidomos zemrës dhe trurit.

Ushqime të domosdoshme
 për shëndetin e zemrës:

-Salmoni, pasi përmban yndyra të shëndetshme omega-
3 dhe ndihmon në mbrojtjen nga aritmia dhe arterioskel-
roza. Është ushqimi më i shëndetshëm për zemrën dhe
trurin.
-Tërshëra, pasi ul kolesterolin, përmban fibra të shëndet-
shme dhe pastron organizmin nga toksinat.
-Boronica e zezë përmban antocyaninë dhe flavonoide,
të dyja antioksidantë të fuqishëm që i shërbejnë zemrës.
-Çokollata e zezë ul rrezikun e goditjes në zemër.
-Portokallet dhe mandarinat përmbajnë flavonoide dhe
vitaminë c, largojnë bllokimet në arterie e hollojnë gjakun.
-Soja ul tensionin e gjakut, përmban proteina që ulin LDL
si dhe ka fibra dhe minerale të shumta.
-Patatet përmbajnë shumë potasium dhe ulin tensionin e
gjakut.
-Domatet përmbajnë shumë potasium, ushqejnë enët e
gjakut, ulin rrezikun e sëmundjeve të zemrës.
-Konsumoni gjithashtu perimet, fasulet, verën e kuqe,
çajin jeshil, brokolin, spinaqin, kafe në sasi të vogla, fara
liri.
Këto ushqime janë të bollshme në verë dhe gjenden le-
htësisht.

Kjo ndihmë e parë është kritike
për individin, pasi ju mund t'i
shpëtoni jetën. Edhe nëse personi
ka gëlltitur ujë në det, gjatë sh-
typjes në kraharor uji del jashtë.
Këshillohet që kur të shkoni në
plazh, të konsumoni çdo ditë një
gotë me çaj jeshil dhe çaj me bo-
ronicë në mëngjes dhe kështu jeni

shumë të mbrojtur nga
goditjet në zemër. Boroni-
ca ka vlera të shumta në
pastrimin e gjakut dhe
enëve të tij, ushqen muskujt
e zemrës dhe të trurit dhe
nuk lejon dëmtimin e tyre
nga ndryshimi i madh i
temperaturave.



E hënë 10 Qershor  201916

Marrja e ven
dimit për të
filluar pal-

estrën shoqërohet me
pritshmëritë tona për të
pasur rezultate sa më
shpejt. Por jo gjith-
monë ne marrim rezul-
tate ashtu si mund të
kishim menduar. Kjo
është edhe një nga ar-
syet që shumë persona
e ndërpresin aktivite-
tin fizik, pasi nuk kanë
më motivim për të vazh-
duar. Blogerja healthy-
lifestyle, Çenkuela
Hasa, sjell për suple-
mentin "Life Pages" në
"Gazeta Shqiptare" disa
këshilla shumë prak-
tike në momentin që
shkoni për herë të parë
në palestër.
1.1.1.1.1. Mos qëndroni in-Mos qëndroni in-Mos qëndroni in-Mos qëndroni in-Mos qëndroni in-
diferentdiferentdiferentdiferentdiferent
Palestrat janë vende që
frekuentohen nga
shumë njerëz dhe in-
struktori nuk mund të
ketë gjithmonë mundë-
si t'ju ndjekë në gjithë
procesin e stërvitjes.
Bëni pyetje, mos qën-
droni indiferentë. Fak-
ti që instruktori nuk po
ju kushton vëmendje,
nuk do të thotë se po ju
neglizhon ju personal-
isht.
2 .  Përcaktoni2 .  Përcaktoni2 .  Përcaktoni2 .  Përcaktoni2 .  Përcaktoni
mënyrën e stërvitjesmënyrën e stërvitjesmënyrën e stërvitjesmënyrën e stërvitjesmënyrën e stërvitjes
Arsyeja kryesore që ne
nuk marrim rezultate
është mënyra e gabuar
e stërvitjes. Nga padija
ne stërvitemi ashtu si
na ofrohet, pa menduar
nëse ajo është mënyra
duhur. E keni pyetur
ndonjëherë veten për
çfarë po stërviteni? Po
stërviteni për të hum-
bur peshë, për t'u ton-
ifikuar, për të shtuar
masë muskulore, apo
thjesht për qenë të
shëndetshëm? Vetëm
pasi t'i jeni përgjigjur
kësaj pyetjeje, mund të
zgjidhni mënyrën e du-
hur të stërvitjes duke u

ÇENKUELA HASA:
7 mënyra për të marrë
rezultate maksimale
nga palestra

konsultuar me instruktorin.
Duhet të kuptoni që një njeri
me fizik të imët dhe të dobët
nuk mund të ushtrohet njëlloj
me një njeri që ka si objektiv
shtimin e masës muskulore ose
humbjen e kilogramëve.
3. Ushqehuni mirë3. Ushqehuni mirë3. Ushqehuni mirë3. Ushqehuni mirë3. Ushqehuni mirë
Çfarë shikoni në pasqyrë është
80% reflektim i asaj që ne hamë
dhe 20% bazohet tek aktiviteti
fizik, prandaj kushtojini rëndë-
si ushqimit. Nuk mundet të
merrni rezultate nga palestra
nëse nuk ushqeheni shëndet-
shëm, sado të jeni duke u lodhur
dhe stërvitur.
4. Ushtroni të gjitha pjesët e4. Ushtroni të gjitha pjesët e4. Ushtroni të gjitha pjesët e4. Ushtroni të gjitha pjesët e4. Ushtroni të gjitha pjesët e

trupittrupittrupittrupittrupit
Bëni një program stërvitor
duke u konsultuar me instruk-

torin dhe qëndroni besnikë në
rutinën tuaj stërvitore. Nëse
ndërron mënyrën e stërvitjes sa
herë shkon në palestër dhe ush-
trohesh pa plan, rezultatet janë
akoma larg. Një tjetër gjë
shumë e rëndësishme që do doja
t'ju thosha është se duhet të ush-
troni çdo pjesë të trupit. Aktiv-
iteti fizik duhet koordinuar,
nuk mund të filloni palestrën
me mendimin për të stërvitur
vetëm këmbët apo për të kri-
juar vetëm fundshpinë. Nëse e
nisni me këtë mendim, shumë
shpejt edhe do e braktisni pal-
estrën. Unë personalisht i kam
ditët e ndara. Të hënën ushtroj
këmbët, të martën krahët, një
ditë e kam kardio dhe një ditë e
kam ditë force, ku punoj më
shumë se herët e tjera.

5. Vështirëso shkallën e stër-5. Vështirëso shkallën e stër-5. Vështirëso shkallën e stër-5. Vështirëso shkallën e stër-5. Vështirëso shkallën e stër-
vitjesvitjesvitjesvitjesvitjes
Ndodh që të keni marrë rezul-
tate në fillim kur keni filluar
palestrën dhe më pas trupi nuk
ka ndryshuar më. Në këtë rast
për të marrë më shumë rezul-
tate duhet të vështirësoni ush-
trimet, të shtoni akoma më
shumë pesha. Me kalimin e ko-
hës shkalla e vështirësisë së
ushtrimeve duhet të vijë duke
u rritur në mënyrë graduale. Që
të keni progres duhet të bëni
progres në ushtrime.
6. Mos u frikësoni nga peshat6. Mos u frikësoni nga peshat6. Mos u frikësoni nga peshat6. Mos u frikësoni nga peshat6. Mos u frikësoni nga peshat
Vajzat janë ato që i trembin më
shumë ushtrimet me pesha. Jo
se mendojnë se nuk munden t'i
realizojnë, por mendojnë se
nëse ushtrohen me pesha, do të
u krijohen muskuj të ekzagjeru-
ar dhe një fizik mashkullor. Kjo
nuk është e vërtetë aspak.
Prandaj stërvituni me pesha sa
më shumë. Ushtrimet e forcës
janë ato që japin rezultate të pa-
besueshme. Të gjitha vajzat me
trupa me forma të theksuara
dhe muskuj stërviten me pe-
sha.
7. Mos u dorëzoni7. Mos u dorëzoni7. Mos u dorëzoni7. Mos u dorëzoni7. Mos u dorëzoni
Mos u dorëzoni! Rezultatet
duan kohën e tyre. Vazhdoni
stërvituni sistematikisht dhe
prisni të shijoni suksesin, i cili
më besoni, vjen.

Voltiza Duro

Çenkuela Hasa
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Qumështi i bletës është
"ilaçi i mrekullive", pasi
ka efekte kuruese për

të gjitha moshat dhe shëron
disa nga sëmundjet që vuajnë
pjesa më e madhe e popullsisë.
Ai ka efekt qetësues dhe
çlodhës, ul nivelin e hormoneve
të tiroides, ndihmon zhvillimin
dhe rritjen, stimulon gjëndrat
seksuale, ndihmon prodhimin e
vezoreve, duke rritur nivelin e
progresteronit në gjak. Gjith-
ashtu qumështi i bletës rrit nive-
lin e testosteronit në gjak, duke
ndihmuar në problemet e po-
tencës mashkullore. Ai stimulon
gjëndrat mbiveshkore, ndihmon
në sëmundje si artriti ose lodh-
ja kronike, ul zmadhimin e pros-
tatës, ka të njëjtin efekt si hor-
monet femërore. Normalizon
punën e testikujve, ndihmon në
funksionimin e mëlçisë dhe
sëmundjet e saj, hepatite,
rigjeneron strukturën e mëlçisë.
Ka efekt antiinflamator (si
paracetamoli, advili), pastron
organizmin nga toksinat, ndih-
mon funksionimin e veshkave,
rrit jetëgjatësinë e njerëzve,
duke ruajtur rininë e enëve të
gjakut, zgjeron enët e gjakut,
ndihmon në uljen e kolesterolit
dhe triglicerideve dhe rrit imu-
nitetin. Ndërkohë, qumështi i
bletës ndihmon edhe në
formimin e rruazave të kuqe të
gjakut dhe këshillohet në ras-

Qumështi i  bletës,
"ilaçi i  mrekullive"

Ftoin e përdorin për reçel, ëmbëlsira, pud
ing, gliko, por edhe në mënyra të ngjashme

me dardhën. Vlerat e vërteta të ftoit gjenden jo
vetëm të lëkura, por edhe te tuli i brendshëm
që është i mbushur me ushqyes të rëndë-
sishëm, vitamina, minerale, antioksidantë dhe
fibër. Me ndihmën e pak ëmbëlsuesi ose edhe
të mjaltit, fruti merr një shije fantastike. Ndih-
mon me rënien në peshë. Ftoi ka pak kalori,
kripë dhe yndyra. Nga ana tjetër është i mbush-
ur me fibra dhe vitaminë C,
ndaj nuk keni asnjë pengesë që ta përfshini në
planet tuaja për një dietë të shëndetshme. Fton-
jtë mund të piqen ose të zihen për t'i dhënë
nuanca të tjera shijes së tij. Ka veti antibakteri-
ale. Shfrytëzoni farat e ftoit. Ziejini në ujë, kulloji-
ni dhe lërini lëngun të ftohet. Përdoreni për të
luftuar erën e keqe të gojës, shëruar fytin dhe
lëndimet e ndryshme në gojë. Mund ta përdor-
ni edhe direkt në lëkurë për ta bërë atë më të
lëmuar dhe shëruar njollat. Ngrënia e ftoit paran-
dalon virozat dhe çrregullime të tjera. Ftoi mund
të ndihmojë në shërimin e ulcerës peptike,
zvogëlon problemet me zorrët dhe parandalon
diarrenë, sepse në të vërtetë ftoi ndihmon
tretjen për shkak të përmbajtjes së lartë të fi-
brës. Reçeli i ftoit kombinohet mjaft mirë me
mishin dhe djathin, pasi e bën më të lehtë
përthithjen e këtyre proteinave. Ftoi përmban
fibrën e tretshme, që njihet për aftësitë e saj në
uljen e nivelit të kolesterolit. Rrjedhimisht, ftoi
mbron nga sëmundjet e zemrës, forcon arteri-
et dhe e bën zemrën më të fortë. Kaliumi që
gjendet te ftoi ndihmon në uljen e tensionit të
gjakut. Përmbajtja e lartë e hekurit te ftoi e bën
këtë frut të shkëlqyeshëm për parandalimin e
anemisë, së bashku me një sërë problemesh
të gjakut. I bën mirë sistemit imunitar. Ftoi ka
vitaminë C me tepricë e kjo vitaminë e bën atë
një mburojë fantastike për sistemin imunitar.
Për më tepër ftoi ka edhe veti të mrekullueshme
kundër plakjes. Si çdo frut tjetër, ftoi është i
mbushur me antioksidantë që luftojnë radika-
let e lira në trup, duke ndaluar tendencat e trupit
për t'u prekur nga qelizat e dëmshme.

Parandaloni
problemet e

zorrëve me ftonj

tet e anemisë. Por gjen për-
dorim edhe në kozmetikë,
sepse ndihmon në pastrimin
dhe rinimin e lëkurës. Për-
doret si agjent antibakterial
dhe antivirusal lokal për prob-
leme të ndryshme të lëkurës,
ndërsa te fëmijët e sapolin-
dur ndihmon në rritjen në
peshë. Kura duhet të zgjasë
një muaj, maksimumi tre muaj,
për dozat lexoni me kujdes
udhëzuesit që e shoqërojnë
dhe respektoni indikacionet e
shkruara. Rezultatet e kurës
mund të shfaqen menjëherë
ose me pak vonesë, sepse
ndryshe nga poleni, qumështi
i bletës vepron më ngadalë.
KUR NUK DUHET TË
PËRDORET
Qumështi i bletës nuk duhet
të përdoret në kriza astme,

sepse mund të ngushtojë bron-
ket, gjë që do ta rëndonte
sëmundjen. Gjithashtu, nuk du-
het ta përdorin ata që vuajnë
nga sëmundja Addison, si dhe
ata që kanë kancer në fazë
akute.
EFEKTET ANËSORE
Dhembje stomaku, të vjella, di-
arre dhe pagjumësi (kjo e fundit
ndodh më shpesh te femrat). Në
të tilla raste, në fillim ulni dozën
dhe nëse efektet anësore nuk
përmirësohen, ndërprisni kon-
sumimin. Kujdes, nëse nuk res-
pektoni dozat, mund të jetë hel-
mues! Duhet pasur kujdes në
përdorim kur organizmi është
tepër i dobësuar, është e pam-
undur tretja e qumështit. Kur
vuani nga sëmundje me spazma
të tubit tretës, kancer shumë të
përhapur në lëkurë.
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Ditën e djeshme Presi
denti i Kosovës,
Hashim Thaçi,

përmes një statusi në "Face-
book" shkroi se 20 vjet më
parë kapitulloi Slobodan
Milosheviçi, njeriu që kreu
masakra mbi popullatën
civile në Kosovë. "Në këtë
ditë, 20 vjet më parë, Millo-
sheviçi dhe ushtria e tij u
dorëzuan para NATO-s.
Marrëveshja e Kumanovës
do të thotë çlirim, fund i
gjenocidit, paqe dhe fillim i
jetës së re në liri dhe barazi
për ne. Ishte një rrugëtim i
dhimbshëm, por krenar për
rindërtimin e vendit dhe sho-
qërisë sonë. Për botën ishte
një fitore e të drejtave të nje-
riut mbi çdo cenim në shek-
ujt e mëparshëm. Me respe-
ktin më të madh e kujtojmë
çdo sakrificë të çdo kombi
që iu bashkua NATO-s në
këtë luftë të drejtë. Me dhim-
bje, por gjithmonë duke u
krenuar me heroizmin e
tyre, e kujtojmë edhe çdo
dëshmor që ka rënë për të
bërë realitet ëndrrën tonë. U
jemi përjetësisht mirënjo-
hës! Ndërkaq, Presidenti i
Kosovës ka deklaruar edhe
se shqetësimi i tij më i vogël
është se si do ta përfundojë

Presidenti kosovar: 20 vjet më parë, Millosheviçi kapitulloi përballë NATO-s

Thaçi paralajmëron ikjen: Nëse
s'ndryshon sistemi zgjedhor,  largohem
"Nëse në presidencialet do të votojë populli, do të kandidoj"
karrierën e tij politike. "Në
parti nuk do të kthehem. As
në Partinë Demokratike e as
në ndonjë parti tjetër. Nuk
do të kthehem në parlament
si deputet. Nuk pretendoj
për të rikandiduar për
kryeministër apo për të
udhëhequr ndonjë mandat
të Qeverisë së Kosovës". Ai
është lavdëruar për mënyrat
se si është zgjedhur kryemi-
nistër, duke kritikuar
kryeministrat tjerë të
pasluftës. "Mendoj se kryem-
inistër i qeverisë së përkohs-
hme të Kosovës gjatë peri-
udhës së luftës edhe pas, por
edhe me dy mandate legji-
time prej qytetarëve të Kos-
ovës, jam i vetmi kryemi-
nistër i Kosovës që kam

udhëhequr me mandat të
plotë të fituar nga qytetarët.
Gjithë të tjerët kanë qenë të
emëruar apo me kombinime
të ndryshme politike". Thaçi
ka thënë se i është mirënjo-

hës spektrit politik që e ka
votuar për President të Kos-
ovës dhe se ai do të vazhdojë
të jetë faktor unifikues pa
dallime. Ai ka dhënë edhe
parashikimin për ta ardh-

HASHIM THAÇI
"Në parti  nuk do
të kthehem. As
në Partinë
Demokratike e
as në ndonjë
parti  t jetër. Nuk
do të kthehem
në parlament si
deputet. Nuk
pretendoj për të
rikandiduar për
kryeministër apo
për të udhëhequr
ndonjë mandat të
qeverisë së
Kosovës", ka
thënë Thaçi.

Madeleine Albright, të mërkurën
vizitë në Kosovë

Madeleine Albright, ish-
sekretarja amerikane

e Shtetit, më 12 qershor do
të vizitojë Kosovën. Këtë viz-
itë, Albright po e bën në nder
të 20-vjetorit të hyrjes së tru-
pave të NATO-s në Kosovë.
Ajo pritet që të mbajë të
mërkurën një fjalim në tu-
bimin qendror. "Më 12 qer-
shor 2019 Kosova shënon 20-

vjetorin e hyrjes së trupave
të NATO-s. Ne jemi duke
shënuar këtë përvjetor his-
torik të Kosovës bashkë me
miqtë dhe aleatët tanë me të
cilët ndajmë vlerat e paqes,
lirisë dhe demokracisë.
Njëkohësisht, po nderojmë
të kaluarën tonë dhe vizion-
in për paqe të qëndrueshme",
thuhet në njoftimin e

Këshillit Organizativ për
shënimin e 20-vjetorit të
hyrjes së trupave të NATO-
së në Kosovë. Ish-sekretar-
ja e Shtetit, Madeleine Al-
bright, kohë më parë kishte
deklaruar se ndihma që ka
dhënë për popullin shqiptar
të Kosovës është arritja më
e madhe e saj gjatë kohës që
ishte sekretare Shteti.

"Ndonëse na ndan oqeani,
Kosovën dhe popullin e
saj e kam gjithnjë në
mendje. Sa herë më pyes-
in se cila është arritja ime
si sekretare e Shtetit me
të cilën krenohem më së
shumti, them se është ndi-
hma që i dhashë popullit
të Kosovës. Gjatë këtyre
10 viteve kam qenë
krenare për hapat që ka
ndërmarrë Kosova drejt
stabilitetit më të madh,
përparimit dhe integrim-
it në bashkësinë Euro-

men e tij politike, për
mundësinë nëse do të kandi-
dojë përsëri për president.
"Nëse ndodhin ndryshime
kushtetuese dhe mandati i
ardhshëm i presidentit ven-
doset nga vota e drejtpër-
drejtë e qytetarëve, do të ri-
kandidoj dhe jam i bindur se
do të fitoj, ndërsa nëse mbe-
tet sistemi i njëjtë, nuk do t'i
lejojë vetes për shkak të pa-
rimeve dhe etikës të jem pjesë
e ndonjë llogaritjeje të Prish-
tinës. Pra, nëse mbahen
zgjedhjet presidenciale me
votë të drejtpërdrejtë nga
populli do të kandidoj dhe do
të zgjidhem edhe një mandat;
nëse jo, do t'i them lamtumirë
politikës përgjithmonë", tha
ndër të tjera Hashim Thaçi.

Presidenti Malit të Zi,
Milo Gjukanoviç, ka

akuzuar Kishën
Ortodokse serbe se ësh-
të  duke e  mbajtur të
gjallë idenë e Serbisë së
madhe,  ku sipas ti j
"rrëfimet e tyre (prift-
ërinjve serbë)  mbi
kufijtë janë në kundër-
shtim me parimet e be-
simit  ortodoks në të
gjithë botën".  Gju-
kanoviç shtoi se Kisha
Ortodokse serbe beson
se krijimi i  shtetit  të
Malit të Zi është një ga-
bim, i cili do të rregullo-
het me kohën. "Ata be-
sojnë se Mali i Zi është
krijuar gabimisht dhe se
koha do të na mësojë për
këtë gabim dhe një ditë
do ta  f i l lojnë përsëri

Gjukanoviç: Kisha serbe po mban gjallë idenë e Serbisë së madhe

"Priftërinjtë besojnë se krijimi i shtetit tonë
është gabim, që do të rregullohet me kohën"

ndërtimin e  Serbisë së
madhe. Natyrisht, ne jemi
të vendosur në vizionin
tonë për t'u treguar atyre
se nuk mund të bëjnë as-
gjë", tha Gjukanoviç në
një mbledhje të partisë së
tij në Nikshiç. Ai shtoi se,
"Mali i Zi do të ndërtojë
një shoqëri multietnike,
me një ekonomi të hapur
të tregut dhe një shoqëri,
e cila i respekton vlerat
evropiane". Ai madje tha
se në Mal të Zi nuk do të
lejojë organizata fetare
që përfaqësojnë të kalu-
arën. "Nuk do të lejojmë
që në Malin e Zi modern
të jetojnë ata që diktohen
nga një organizatë fetare
që përfaqëson gërmadhat
e së kaluarës", tha Gju-
kanoviç.

MILO
GJUKANOVIÇ
"Ata besojnë
(priftërinjtë serbë)
se Mali i Zi është
krijuar gabimisht
dhe se koha do të
na mësojë për
këtë gabim dhe
një ditë do ta
fillojnë përsëri
ndërtimin e
Serbisë së
madhe. Natyrisht,
ne jemi të
vendosur në
vizionin tonë për
t'u treguar atyre
se nuk mund të
bëjnë asgjë", tha
Gjukanoviç.

Thaçi-Haradinaj, vazhdon beteja
politike  për liderizëm në dialog

Përplasjet prej disa muajsh të liderëve
kryesorë institucionalë përmes dek-

laratave publike kanë reflektuar jounitet
politik dhe institucional të Kosovës karshi
çështjeve që janë me interes kombëtar për
vendin. Përplasjet janë zhvilluar kryesisht
ndërmjet presidentit të vendit Hashim
Thaçi dhe kryeministrit Ramush Haradi-
naj dhe ato kanë nisur kryekëput për pro-
cesin e dialogut të Kosovës me Serbinë dhe
çështjet që janë të ndërlidhura me këtë
proces, ndonëse kryeministri Haradinaj
ishte pajtuar që procesin e dialogut ta drej-
tonte presidenti. Për më shumë, në këto
polemika janë përfshirë edhe liderët tjerë
institucionalë, por edhe të partive në
opozitë. Siç thonë njohësit e zhvillimeve
politike, përplasjet e liderëve instituciona-
lë të Kosovës më tepër kanë qenë për të
shfaqur liderizëm sesa për mbrojtjen e qën-
drimeve të tyre parimore. Analisti i çësh-
tjeve politike, Artan Muhaxhiri, thotë se
polemikat dhe përplasjet përmes deklarat-
ave, liderët institucionalë i kanë bërë me
qasje të ndryshme, por të cilat sipas tij,
nuk janë të bazuara në platforma dhe

strategji të kompletuara. "Kundërsh-
timet mes liderëve politikë të Kosovës
nuk janë bërë mbi bazën e kundërshtim-
it të strategjive, por të kundërshtimit
personal. Pra, ka pasur tendenca për pro-
tagonizëm dhe nuk ka qenë një konfron-
tim konstruktiv i ideve dhe planeve, në
mënyrë që të arrihet deri tek ideja apo
plani më i mirë për Kosovën. Mirëpo, kanë
qenë beteja të personalizuara, të cilat i
kanë bërë dëm Kosovës, sepse nuk kanë
mundësuar arritjen e një pajtueshmërie
dhe të një qëndrimi të unifikuar, por kanë
krijuar hendeqe të mëdha politike", thek-
soi Muhaxhiri. Sipas njohësve të zhvilli-
meve politike, përplasjet ndërmjet
liderëve institucionalë kanë nisur pas
shpërfaqjes së idesë së presidentit Thaçi
për "korrigjim të kufirit", si zgjidhje
mundshme për një marrëveshje
gjithëpërfshirëse me Serbinë. Kjo ide ësh-
të kundërshtuar ashpër nga kryeminis-
tri Haradinaj, për të vazhduar më pas me
përplasjet lidhur me vendimin e qeverisë
së Kosovës për taksën prej 100 për qind
për prodhimet e importuara nga Serbia.

Madeleine Albright

 Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi



E hënë 10 Qershor 2019  - 19BOTE

Sekretari i Jashtëm bri
tanik, Jeremy Hunt, i
cili është edhe kandi-

dat për ta zëvendësuar
Theresa May në postin e
kryeministrit, tha dje se
kancelarja gjermane, Ange-
la Merkel kishte lënë të kup-
tohet se Bashkimi Evropian
është i gatshëm të rinego-
ciojë marrëveshjen e Brexit.
Hunt tha se ka biseduar me
Merklein gjatë përkujtimit
të Betejës së Normandisë
dhe u shpreh se ndryshimi i
marrëveshjes së arritur nga
May për daljen e Britanisë
nga BE-ja është i mund-
shëm. "Merkel tha se natyr-
isht me një kryeministër të
ri të Britanisë, ne do ta
shikojmë edhe njëherë çësh-
tjen dhe zgjidhjet që kryem-
inistri do të ofrojë - tha Hunt.
- Jam shumë i bindur se nëse
kemi qasjen e duhur për
këtë çështje, evropianët do
të kenë vullnet që ta rinego-
ciojmë marrëveshjen", tha
ai. Britania vitin e kaluar ka
arritur një marrëveshje për
daljen nga BE-ja, por parla-
menti anglez vazhdimisht e
ka refuzuar atë. Ky shtet du-
het të largohet nga BE-ja më
31 tetor të këtij viti, mirëpo
paraprakisht parlamenti
duhet të miratojë kushtet e
largimit. Vendimi për Brex-
it ka ardhur pasi 52 për qind
e votuesve kanë votuar për
dalje të Britanisë nga BE-ja
kundrejt 48 për qind që kanë
kundërshtuar atë në refer-
endumin e mbajtur në 2016-
ën. Kurse Boris Johnson,
kandidati kryesor për të pa-
suar Theresa May si kryem-
inistrin e ardhshëm të Brit-
anisë tha se do të ndalojë një
pagesë prej 39 miliardë dol-
larësh të miratuar nga Brex-
it derisa Bashkimi Evropi-
an t'i japë Britanisë kushte
më të mira për shkëputjen
nga blloku. Ish-sekretari i
Jashtëm britanik, Boris
Johnson, ka thënë në
mënyrë të përsëritur se nuk
do të rihapë diskutimin e
marrëveshjes së tranzicion-
it të Brexit që u arrit në ma-
jin e vitit të kaluar, të cilin
ligjbërësit britanikë e kanë
hedhur poshtë tri herë, duke
bërë që May të shpallë
dorëheqjen e saj këtë muaj.
Britania do të largohet nga
BE-ja më 31 tetor. Nëse par-
lamenti nuk miraton një
marrëveshje dhe qeveria
nuk i kërkon BE-së një sh-
tyrje tjetër rrezikohet ulje e
ekonomisë. Ndërkaq, Micha-
el Gove, një nga kandidatët

kryesorë për të zëvendësuar
kryeministren britanike
Theresa May, tha se kishte
përdorur kokainë dhe se
ndjente "keqardhje të thellë"
për marrjen e drogës në disa
raste. "Daily Mail" të
premten citoi Gove të thosh-
te se ai kishte marrë drogë
në tubime shoqërore kur
ishte një gazetar i ri. "Ishte
një gabim. Unë shikoj prapa
dhe do të dëshiroja të mos e
kisha bërë. - tha ai - Ka
ndodhur 20 vjet më parë, por
ishte gabim. Gjithsesi, nuk
besoj se gabimet e kaluara
të skualifikojnë". Gove tha
se shpresonte se ky gabim
nuk do ta pengonte atë që të
emërohej kryeministri i
ardhshëm. "Natyrisht do të
jenë kolegët e mi në parla-

ment dhe anëtarët e Partisë
Konservatore të vendosin
tani nëse unë duhet të jem
udhëheqës. Unë mendoj se të
gjithë politikanët kanë jetë
përpara politikës". Nga ana
tjetër, Theresa May u largua
si kryetare e Partisë Konser-
vatore të premten e kaluar,
e cilësuar si kryeministrja
më e keqe britanike e të
gjitha kohëve. Atë që duket
se e nënvlerësoi plotësisht
May ishte fuqia shkatër-
ruese e Brexit-it. Për të rua-
jtur bazën e pushtetit në
partinë e saj, kryeministrja
u përkul që herët përballë
kërkesave të mbështetësve
të linjave të ashpra antievro-
piane. Në janar të vitit 2017,
ende pa filluar negociatat
me BE-në, Theresa May për-

Sekretari i Jashtëm: Me kryeministër të ri do të rishikohen çështjet në vend

Hunt: BE-ja, e gatshme ta rinegociojë
marrëveshjen me Britaninë

Johnson kërcënon të mbajë pagesën prej 39 mld dollarësh

SHKURT

Shpërbëhet
parlamenti
i Moldavisë

Presidenti në detyrë i Mol-
davisë, Pavel Filip ka shpër-
bërë parlamentin dhe ka
thirrur zgjedhjet të jash-
tëzakonshme të mbahen
më 6 shtator, teksa shteti i
ish-Bashkimit Sovjetik po
përballet me një krizë të
madhe politike. Filip njof-
toi për këtë vendim dje,
vetëm pak kohë pasi
Gjykata Kushtetuese e rrë-
zoi nga pushteti presiden-
tin pro-rus, Igor Dodon dhe
e emëroi Filip, i cili është
kryeministër në detyrë, si
president në detyrë. Qindra
persona dolën në rrugët e
kryeqytetit moldav, Kishin-
iev, që prej 8 qershorit, për
të protestuar kundër Do-
don dhe për të mbështetur
vendimin e Gjykatës Kush-
tetuese. Protesta është or-
ganizuar nga Partia
Demokratike, që udhëhiqet
nga Vlad Plahotniuç, i cili
është personi më i pasur në
Moldavi. Njoftimi i presiden-
tit në detyrë, Filip, vjen vetëm
një ditë pasi liderët par-
lamentarë u takuan në një
seancë të jashtëzakonshme,
duke tentuar që formojnë
qeverinë pas zgjedhjeve të
mbajtura në shkurt.

Protesta në Hong Kong
kundër projektligjit

për ekstradimin
Dhjetëra mijëra persona
marshuan në Hong Kong
për të kundërshtuar një
projektligj, që kritikët
thonë se mund t'i lejojë
Kinës të targetojë kundër-
shtarët politikë në këtë ter-
ritor. Projektligji i ek-
stradimit do të lejonte që
kriminelët e dyshuar të
mund të dërgoheshin në
Kinë për gjykim. Protestat
pritet që të jenë më të
mëdhatë që prej vitit 2014,
kur lëvizja "Ombrella" or-
ganizoi protesta, ku qin-
dra-mijëra njerëz morën
pjesë. Qeveria thotë se pro-
jektligji është hartuar për
mbrojtje dhe se do të mby-
llë të gjitha zbrazëtitë lig-
jore, raporton 'BBC'.
Udhëheqësi i Hong Kongut,
Carrie Lam kërkon që ky
projektligj të miratohet
para korrikut. Mbësh-
tetësit thonë se ekzistojnë
masa mbrojtëse për të
parandaluar që dikush që
përballet me persekutim
fetar apo politik, të ekstra-
dohet në Kinë. "Ky është
fundi për Hong Kongun,
është çështje jetë a vdekje,
prandaj po protestoj", tha
Rocky Chang, për agjenc-
inë "Reuters". Ky projek-
tligj do të mundësonte që
të dërgoheshin kërkesa
për ekstradim nga Kina, në
lidhje me krimet si vrasja
apo përdhunimi. Zyrtarët
në Hong Kong thonë se do
ta kenë fjalën e fundit
gjykatat, nëse do të mira-
tojnë apo jo kërkesat e ek-
stradimit për personat
ndaj të cilëve rëndojnë
akuza politike dhe fetare.

caktoi vija të kuqe, me të
cilat ajo krijoi si problemin
e kufirit irlandez, ashtu
edhe e bëri të pamundur një
ndarje më konsensuale, më
të favorshme nga Evropa.
May shkoi edhe më tej duke
u lidhur politikisht me për-
caktimin e saj të hershëm
për një "Brexit" të pastër, për
një ndarje të ashpër nga BE.
Ajo këmbënguli në mënyrë
të ngurtë për vijat e kuqe, të
cilat reflektonin në radhë të
parë mendimet e mbësh-
tetësve të linjës së ngurtë të
Brexitit në partinë e saj. Sa
më të vështira bëheshin
bisedimet me Brukselin, aq
më shumë i forconte bar-
rikadat May në pozicionin e
saj të pakthyeshëm. Në këtë
kuadër, kryeministrja duket

se harronte se ato përfaqë-
sonin vetëm mendimin e një
pakice në vend dhe në parla-
ment. Për gati dy vjet May
nuk arriti të lidhte kompro-
mis me opozitën laburiste
ose me SNP skoceze. Për-
pjekjen për këtë ajo e nisi
këtë pranverë, kur ishte
tepër vonë. Midis janarit dhe
fundit të marsit, Dhoma e
Poshtme e Parlamentit Bri-
tanik e hodhi poshtë tri herë
marrëveshjen e daljes nga
BE. Asnjë kryeministër
para Theresa May nuk kish-
te përjetuar ndonjëherë
humbje të tilla. Megjithatë,
May mendoi ta paraqesë
madje për herë të katërt
marrëveshjen në Parla-
ment. Por ajo qe e detyruar
të pranonte se situata e saj
ishte e pashpresë dhe i mbe-
ti vetëm dorëheqja.

Rënie në sondazhe për Merkel,
të gjelbrit dalin parti e parë

Mbështetja për kristiandemokratët e kancelares
Merkel po tkurret me ritme të shpejta në Gjermani.
Vetëm 2 javë pas zgjedhjeve europarlamentare,
sondazhet tregojnë rënie me rreth 2% të popullari-
tetit të partisë kryesore të koalicionit qeverisës në
vend. Rritje të fortë të popullaritetit kanë të gjel-
brit, me 7% më shumë se në zgjedhjet për Parla-
mentin Europian, duke u barazuar kështu me kris-
tiandemokratët. Madje, lideri i tyre, Robert Habek,
ka mbështetjen më të madhe popullore për të qenë
kancelar, nëse numri një i qeverisë do të zgjidhej
drejtpërdrejtë nga populli. Në këtë rast, ai do të
mposhte lideren aktuale të CDU-së, Anegret Kramp-
Karrenbauer, me një epërsi prej 4%. Veç të gjelbërve,
të gjitha partitë e tjera që përfaqësohen aktualisht
në parlamentin gjerman kanë rënie të mbështetjes,
përfshirë edhe socialdemokratët partnerë në koali-
cionin qeverisës. Rritja e popullaritetit e të gjel-
bërve, sipas analistëve ka të bëjë kryesisht me dësh-
timin e qeverisë së Merkelit në vënien në zbatim të
politikave në mbrojtje të mjedisit. Si faktor i rënies
së mbështetjes ndaj qeverisë mund të konsidero-
het edhe ashpërsimi i politikave kundër dyndjes së
refugjatëve, pasi të gjelbrit kanë politika më miqë-
sore ndaj tyre. Shumë analistë parashikojnë
mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme federale në
vitin 2020, duke bërë që koalicioni qeverisës i CDU/
CSU-së të mos e mbyllë mandatin e plotë deri në
2021-shin.

Dështon takimi i fshehtë i
Gruevskit në Hungari

Ish-kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Nikolla Gruevs-
ki ka dështuar të mbajë sekret një takim me disa zyrtarë
hungarezë. Mediat vendëse e kanë zbuluar takimin dhe
kanë saktësuar se ai kishte qëllime biznesi. Takimi i së
premtes mes Nikola Gruevskit dhe zv.sekretarit në Min-
istrinë e Jashtme të Hungarisë duhej të mbahej larg syve
të opinionit, por gjërat kanë shkuar keq. Duke qenë se
Gruevski refuzoi t'u përgjigjej pyetjeve të gazetarit hun-
garez të portalit "444.hu", kjo media ka publikuar një anal-
izë më të detajuar për ngjarjen. Sipas këtij portali, takimi
është zhvilluar në ndërtesën e njëjtë ku ka selinë redak-
sia e medias. Kjo media ka njoftuar se pas përpjekjeve të
pasuksesshme për të intervistuar Gruevskin, janë kthy-
er sërish në ndërtesë dhe kanë takuar zv.sekretarin në
Ministrinë e Jashtme hungareze. Menjëherë është kon-
taktuar Ministria e Jashtme e Hungarisë për qëllimin e
takimit me Gruevskin, por nga atje kanë marrë përgjigje
se nuk ka asgjë të pazakontë nëse ndonjë i punësuar në
Ministrinë e Jashtme të jetë në kontakt me një person, i
cili ka qenë kryeministër shumëvjeçar në vendin e tij. Ish-
kryeministri Gruevski të premten ka marrë pjesë në një
ngjarje biznesi në Budapest dhe redaksia e portalit supo-
zon se ndoshta kjo ka qenë arsyeja e takimit. Sipas medi-
as hungareze, banesa që gjendet në afërsi të redaksisë së
tyre, në të kaluarën është shfrytëzuar nga turistët. Sipas
të dhënave nga regjistri për pronësi, banesa u takon dy
kinezëve. Redaksia hungareze dyshon se banesa është
shfrytëzuar nga shërbimet e sigurisë për realizimin e taki-
meve larg syve të opinionit.

BORIS
JOHNSON
"Do të ndaloj një
pagesë prej 39
miliardë dollarësh të
miratuar nga Brexit
derisa Bashkimi
Evropian t'i japë
Britanisë kushte më
të mira për
shkëputjen blloku",
tha Johnson.

Jeremy Hunt
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Dje në “Deutsche Welle”

Kostoja e gënjeshtrave të Ramës…
Nga prof. dr. Kastriot Islami

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

... me guxim përgjegjësit e katas-
trofës më të madhe në botë, për sa
u përket centraleve bërthamore.
Ndër të tjera, shkencëtari rus, Le-
gasov, deklaron se: "...Se kur e
vërteta zemërohet, ne gënjejmë e
gënjejmë duke menduar se e vërte-
ta nuk është aty, ndërkohë që ajo
qëndron aty pa lëvizur... Çdo
gënjeshtër që themi, sjell një borxh
ndaj së vërtetës... dhe herët a vonë,
ky borxh do të paguhet... dhe sa
më vonë, aq më shtrenjtë…".

***
Ky është rasti i Edi Ramës, i

hajdutit të lidhur me kriminelët,
që prej 20 vjetësh vjedh, gënjen,
mashtron, "vret" të vërtetën dhe
të gjithë ata që thonë të vërtetën.
Dhe nuk ka asnjë çudi që e gjithë
kjo katrahurë e këtij gënjeshtari
të paskrupullt të çojë në shpër-
thimin e skandaleve të korrupsion-
it, trafiqeve të drogave, të kul-
tivimit të kanabisit, të vjedhjes së
votave në bashkëpunim me mafien
dhe bandat kriminale e tjerë e tjerë,
zullume e marrëzi që po "përm-
bysin" të gjithë kontinentin, pasi
kanë mbytur Shqipërinë dhe iu

kanë "vrarë" të ardhmen të gjithë
shqiptarëve... duke i detyruar të
largohen/evakuohen për shkak të
katastrofës së krijuar nga zullu-

met e marrëzitë e qeverisjes së tij,
që ndoshta janë të të njëjtave për-
masa me ato të Çernobilit...

Natyrisht, ky është një borxh i

madh ndaj së vërtetës, që sh-
qiptarët po e paguajnë shtrenjtë
dhe do të duhet mesa duket të
vazhdojnë ta paguajnë me kosto

shumë të lartë, deri ndoshta në
ndërprerjen e lëvizjes së tyre të lirë
në Europë... Por që duket se është
edhe një borxh që do të duhet, herët
a vonë, ta paguajnë edhe ata që
kanë heshtur para bëmave të Edi
Ramës, apo akoma më keq, që
mund ta kenë ndihmuar atë në
mënyrë direkte apo indirekte që ai
të vazhdojë të "vrasë" të vërtetën
dhe/ose bartësit e së vërtetës...

***
Dhe në fund të filmit, shkencë-

tari Legasov e përfundon fjalën e
tij në gjyq duke thënë: "…Të jesh
shkencëtar do të thotë të jesh
naiv... Sepse ne shkencëtarët jemi
aq të përqendruar në kërkimin e
së vërtetës sa nuk e kuptojmë se
sa pak veta duan që ne ta gjejmë
atë... Por ajo është gjithnjë aty, e
shohim apo nuk e shohim ne atë...
Nëse zgjedhim apo jo ta shohim
atë... E vërteta nuk do t'ia dijë për
nevojat apo dëshirat tona... Nuk
do t'ia dijë për qeveritë tona, për
ideologjitë tona, për fetë tona... E
vërteta pret aty gjatë të gjithë
jetës... Kjo është një nga dhuratat
e hidhura të Çernobilit...".

Dhe e mbyll me pyetjen: "Ndon-
jëherë kisha frikë për koston e së
vërtetës, kurse tani pyes se cila
është kostoja e gënjeshtrave…"?
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Nuk rekomandohet që të bisedoni gjerë-
sisht me persona që sapo i keni njohur.
Bisedat intime, historitë, jeta personale apo
arritjet tuaja nuk janë të mirëpritura. Anali-
zoni se çfarë po ndodh rreth jush në punë
dhe në shtëpi dhe përpiquni të reflektoni.

DEMI

Të lindurit e kësaj shenje do të kuptojnë se
është koha e duhur për të rritur nivelin e
profesionalizmit. Do të bëni ndryshime
edhe në jetën profesionale. Ndodhitë gjatë
ditës së sotme nuk do t'ju lejojnë të relak-
soheni.

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

V I R G J E R E S H A

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Parashikohet të keni një ditë të ngarkuar.
Pasiviteti nuk do të jetë i mirëpritur, nëse
dëshironi të fokusoheni në suksesin profe-
sional apo konkurrenca me kolegët. Megjith-
atë, pavarësisht ngarkesës, parashikohet
se kjo ditë do të kalojë pa telashe.

Tregohuni më të thjeshtë gjatë bisedave,
pasi kështu do të jeni më efektiv. Është e
nevojshme të keni besim te vetja, pasi
mund ta arrini suksesin më lehtësisht. Do
të përmirësoheni profesionalisht dhe do
të keni rritje të të ardhurave financiare.

Sot nuk duhet të nxitoheni për të zgjidhur disa
çështje profesionale. Ndoshta duhet të merrni
shembull nga individë të suksesshëm. Ndry-
shimet nuk janë të mirëpritura në marrëdhënien
tuaj romantike dhe bëni shumë kujdes, pasi rrez-
ikoni të prishni lidhjen tuaj afatgjatë.

Bëni të pamundurën për të shmangur pesimizmin,
pasi kjo mund t'ju sjellë dështim në fusha ku ju po
përpiqeni maksimalisht. Do të ishte mirë të mendoni
se fitorja është shumë pranë jush. Nëse dëshironi të
nisni një kapitull të ri në marrëdhënien tuaj romantike,
fillimisht duhet të tregoheni të sinqertë.

Ka gjasa që sot të përballeni me disa kon-
flikte, ndaj duhet të tregoni shumë me takt
me veprimet. Mos shkelni rregullat e
qarkullimit rrugor, mbi të gjitha shpejtës-
inë. Në mbrëmje mund të merrni një festë
nga partneri/partnerja juaj për të marrë
pjesë në një event mjaft të veçantë.

Do të tregoheni të ashpër me veten. Tek-
sa kërkoni të shënoni gjithnjë e më shumë
fitore, mos harroni që jeni qenie njerë-
zore dhe jo robot. Nëse gjatë ditës do të
ndiheni shumë të lodhur, bëni të pamun-
durën për ta bërë disa momente pushim.

Të lindurit e kësaj shenje nuk duhet të
reagojnë ndaj provokimeve me të cilat
mund të përballen gjatë kësaj të hëne.
Ka gjasa që dikush të përpiqet t'ju nxjer-
rë nga rruga e duhur ose të ndërhyjë në
marrëdhënien tuaj romantike.

Sot mund të jeni në majë të një trekëndëshi
dashurie. Megjithatë, shmangni kontak-
tet me persona që janë aktualisht në një
marrëdhënie romantike. Kushtojini më
shumë punës, pasi ekziston mundësia të
rriteni në pozicion.

Do të kaloni një ditë të qetë, gjatë së cilës do
të keni edhe mundësi për t'u relaksuar. Nuk
parashikohen probleme si në anën profe-
sionale, ashtu edhe në atë personale. Nuk
rekomandohet të bëni shumë plane, por
përpiquni të jeni më të përqendruar.

Sot do të mbeteni nën hijen e dikujt që është
më i vendosur se ju. Ndoshta një situatë e
tillë do të ndodhë në punë. Ekziston mundë-
sia që dikush mund të luftojë për t'ju fituar
zemrën, por përpiquni të përdorni taktin,
teksa padashur mund ta fyeni atë.

Fundi i tmerrshëm
dhe tmerri pa fund

Opinioni i   Ditës

Nga Fatos Çoçoli

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

... 30 qershor për zgjedhjet
tona vendore dhe për ta shtyrë
datën për një kohë tjetër të pac-
aktuar duket se do të zgjasë pran-
verën dhe tashmë verën e
protestave tek ne. Dëmi në eko-
nominë tonë dhe në imazhin e
vendit jo vetëm si një shtet i
paqëndrueshëm politikisht për
muaj të tërë, por edhe pa një
zgjidhje efektive në horizont,
pritet të shumëfishohet në javët
në vijim. Do të vijojë të tkurret
gjithçka: fluksi i turistëve, kred-
itë për bizneset dhe familjet dhe
investimet. Dëmi i matshëm ma-
terial për ekonominë, i cili deri
tani me llogaritje të përafërta ka
arritur 90 milionë euro, do të
shumëfishohet edhe ai. Me këtë
betejë pa mbarim politike, ta har-
rojmë që do të mund të kapim
përsëri këtë vit rritjen
ekonomike 4 për qind. Ajo mund
edhe të na përgjysmohet shumë
lehtë, po të vijojmë kështu. Deri
tani, në mes të pasigurisë dhe
paqartësisë së skajshme politike
tonën, e vetmja gjë e sigurt dukej
data e zgjedhjeve vendore. 30 qer-
shori 2019. Fitorja pa kundërsh-
tar real e pozitës së sotme dhe
shpata e Damokleut për opozitën
e larguar nga Kuvendi. Edhe pse
kjo datë shihej me shqetësim nga
të gjithë ne për mundësinë e lartë
të përplasjeve përpara mjediseve
dhe brenda kutive të votimit mes
përkrahësve të opozitës që nuk
merr pjesë në zgjedhje dhe
përkrahësve të shumicës, të ek-
situar nga mundësia e fitimit të
61 bashkive të vendit. Edhe pse
dukej si dita e kiametit, ku mund
të kishim trazira dhe dhunë në
të gjithë vendin, prapë se prapë,
dita e zgjedhjeve ishte aty. Të
gjitha këto gjëra do të ndodhnin
(nëse ndodhnin) atë ditë. Më 30
qershor, mirë ose keq, me ose pa
incidente dhe përplasje fizike,
afër gjysma e qytetarëve me të
drejtë vote do të kishin shprehur
vullnetin e tyre politik. Dhe aty
do të lexohej mbështetja reale e
sotme e qytetarëve ndaj pozitës.
Dhe të gjitha forcat tona politike,
por edhe faktori ndërkombëtar,
do të shihnin animin e vullnetit
qytetar. Dhe pastaj, me këtë fund,
do të vinte qetësia dhe qartësia,
njëlloj si pas një furtune. Me këtë
prognozë, 30 qershori kishte
marrë turravrapin që të vinte
shpejt. Me kohën që po e matnim
nga një protestë javore e opozitës
në tjetrën, ndarë nga takimet e
përditshme zgjedhore dhe
butaforike të pozitës. Edhe pse
kjo datë nga jo pak prej nesh shi-
hej ende me frikë dhe ankth si
dita e kiametit, me këtë opozitë
të vetëmërguar nga parlamenti,
me timonin në një rrugë pa kthim

dhe robinë e forcës së shantazhit
nga protestat pa mbarim,
thoshim me gjithë shpirt: "Ja do
Zoti vjen 30 qershori dhe gjithç-
ka përfundon me këtë situatë jas-
htë çdo logjike normale". Si të
thuash, do të kishim të paktën një
fund të tmerrshëm, në vend të një
tmerri pa fund. Nga ana tjetër,
data ngjante disi e mbrojtur se
nuk do të shndërrohej si ditët e
marsit 1997 nga paralajmërimet
serioze të ndërkombëtarëve, sido-
mos të qeverisë amerikane, se
kush prek zgjedhjet, do të ndësh-
kohet me mos-shkelje përjetë në
SHBA. Ngjan pak si qesharake që
garancinë e mosprekjes së votës
së qytetarit, si shtet ta shikojmë
më shumë te presioni ndërko-
mbëtar, se sa te policia jonë apo
strukturat e tjera të sigurimit të
rendit publik. Por kjo është Sh-

qipëria jonë edhe sot, për fat të
keq. Mirëpo nuk qe e thënë. 30 qer-
shori, kjo qartësi dhe gur kilo-
metrik brenda paqartësisë së sot-
me të përgjithshme na u mërgua
edhe ai, njëlloj si opozita nga par-
lamenti. Duke e varrosur qetës-
inë për ne si qytetarë. Ajo datë që
nga pasditja e së shtunës jurid-
ikisht nuk është më. Kryetari i
shumicës dhe kryeministri i ven-
dit reagoi, duke thënë se e kishte
parashikuar këtë lëvizje dhe ësh-
të gjithnjë tri lëvizje përpara.
Mirëpo në kushtet kur na mun-
gon Gjykata Kushtetuese (e cila
përfaqëson autoritetin e vetëm që
vlerëson se sa kushtetues apo jo
është çdo veprim i kundërshtuar
fort i kryetarit të shtetit dhe që
mund të marrë ajo një vendim për
ta ligjësuar apo jo dekretin e shfu-
qizimit të caktimit të datës së

zgjedhjeve më 30 qershor), nuk
kuptohet qartë se cilat do të jenë
këto lëvizje. Cila do të jetë baza
ligjore ku do të mbështeten ju-
ristët socialistë për të ankimuar
dhe bërë të pavlefshëm këtë ven-
dim, për të shkuar në zgjedhje më
30 qershor, sikurse vijojnë të dek-
larojnë si kryeministri, edhe kry-
etari i Bashkisë së Tiranës? Pres-
identi nuk ka caktuar datë tjetër
dhe si zor që Partia Socialiste të
mund ta hedhë çështjen në
Gjykatën Administrative. Situa-
ta duket po aq e paqartë dhe pa
rrugëzgjidhje sa ajo e 18 shkur-
tit, kur opozita la parlamentin
dhe braktisi të drejtën e përfaqë-
simit brenda sistemit të 475 mijë
votuesve të saj në zgjedhjet e
përgjithshme të qershorit 2017,
duke i përfaqësuar në rrugë
përmes protestave.
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Spanjolli fiton për herë të 12-të "French Open"

"Ronald Garros", Tiem
nuk i reziston "uraganit" Nadal

Roland Garros" ka vetëm
një mbret dhe ai është

Rafael Nadal, cili vazhdon të
shkruajë historinë në
'Grand Slamin' francez,
pasi arriti të fitonte titul-
lin e tij të 12-të në këtë

turne, duke thelluar reko-
rdin e tij. Nadal mposhti për
të dytin vit radhazi në fina-
len e "French Open" austri-
akun Dominik Tiem, këtë
herë 3-1 me sete në një
ndeshje që zgjati 3 orë e 1

minutë lojë. Ky ishte titulli
i 18-të Slam në karrierë për
Nadal, i treti radhazi në
"French Open" dhe i 12-ti në
15 vitet e fundit. 6-3 5-7 6-1 6-
1 ishte rezultati i sfidës në
favor të Nadal, me Tiem që u

ndal edhe njëherë tjetër
tek më e bukura. Me ar-
ritjen e një tjetër suksesi
në "Roland Garros", 33-
vjeçari Nadal tashmë e
kthen vëmendjen nga Uim-
bëlldon, turneu i cili cilë-
sohet si një "mollë e ndalu-
ar" për Rafën, pasi e ka fitu-
ar vetëm 2 herë në karri-
erë, pikërisht në vitet e
arta të karrierës së tij 2008
dhe 2010, kjo pasi ndryshe
nga fushat me dhe të kuq,
ato me bar nuk janë speci-
aliteti i Nadal.

Te Partizani çdo gjë
është në "stand by".
Një javë përpara

fillimit të përgatitjeve për
Champions League, me min-
ifazën përgatitore të përcak-
tuar në Slloveni, te
kryeqytetasit ka shumë
pika mbi "i" për t'u vendosur.
Mbi të gjitha, ajo e trajner-
it, por që me emërimin e tij
pritet të zhbllokohet edhe
merkatoja e kuqe.
SORMANISORMANISORMANISORMANISORMANI

Është dëshirë e Gaz De-
mit. Presidenti i kuq gjith-
një është shprehur i
keqardhur për shkarkimin
e nxituar të italianit, ndër-
sa tani duket se është gati
të bëjë një korrigjim të vep-
rimit të tij dhe t'i ofrojë Ado-
lfo Sormanit një kontratë të
re. Italiani e trajnoi për pak
kohë Partizanin, ndërsa
mbahet mend për disiplinën
e rreptë, çka asokohe bëri që
mjaft të lojtarë të shprehnin
pakënaqësinë e tyre. Sor-
mani gjithashtu solli edhe
arkëtimet më të mëdha në

Vuloset dëshira e Demit për të rikthyer italianin, drejtori Rama i pakënaqur me zgjedhjen

Adolfo Sormani "ngrin" merkaton e Partizanit
Veç Kordeiros, nuk ka firmosur askush tjetër

Jeton Selimi

SHQIPTARI REFUZON MILANIN

Igli Tare e ndan mendjen,
qëndron te Lacio

Igli Tare ishte një nga emrat që më së shumti qarkullon
te te drejtuesit e Milanit për të nisur një epokë të re në

klub. Shqiptari shihej si zëvendësuesi perfekt i të larguarit
Leonardo, teksa Tare vlerësohej për goditjet efikase në
merkato, të cilat më pas kthehen
në një plus financiar të madh për
klubin. Megjithatë, pavarësisht
dëshirës së Maldinit, Igli Tare
duket se ka vendosur të qëndrojë
te Lacio dhe të zgjasë bashkëpun-
imin me presidentin Lotito. Presi-
denti i kryeqytetasve i ka ofruar
Tares një kontratë deri në vitin
2023, e cila është pranuar nga 45-
vjeçari. Në këtë formë, Tare ka
vendosur të vazhdojë me projektet e tij me bardhekaltrit,
teksa së bashku me trajnerin Inzagi do të mendojnë të
ndërtojnë skuadrën e sezonit të ardhshëm. Nga ana tjetër,
Milanit nuk i ngelet gjë tjetër veçse të nisë sërish nga
puna për të gjetur drejtorin e duhur sportiv.

LIGA E KOMBEVE

Anglia mposht Zvicrën dhe
fiton medaljen e bronztë

Zvicra dhe Anglia kanë luajtur 120 minuta dhe më pas
ekipi i vendit të tretë në Ligën e Kombeve është vendo-

sur nga penalltitë. Pesë gjuajtjet e para u kthyen në gol nga
të dyja skuadrat. Për Zvicrën shënuan Zuber, Xhaka, Akanx-
hi, Mbabu dhe Sharr. Për Anglinë
shënuan Meguajër, Barkli, Sanço,
Sterling dhe Pikford. Drmiç gaboi
te penalltia e 6-të për Zvicrën,
kurse për Anglinë realizoi Dajër.
Vendi i tretë i takon Anglisë. Ish-
te një ndeshje pa shumë emocione.
Anglia realizoi afër fundit të
ndeshjes me Uillson, i cili sapo ishte futur në lojë, por goli u
konsiderua i parregullt, pas konsultimit me VAR-in. Xher-
dan Shaqiri la fushën e lojës në pjesën e dytë për shkak të
një dëmtimi. Në gjysmëfinalen e luajtur pak ditë më parë,
Zvicra u eliminua nga Portugalia, ndërkohë që Anglinë e
"tradhtoi" mbrojtja në ndeshjen ndaj Holandës, duke u
mundur me rezultatin 3-1, megjithatë sot kanë mundësinë
të lënë pas atë moment negativ të dyja ekipet.

epokën "Demi", teksa me
aventurën e tij në Kupat e
Europës, i solli Partizanit
rreth 1.2 milionë euro.
MERKAMERKAMERKAMERKAMERKATTTTTOJOJOJOJOJAAAAA

Ka firmosur vetëm brazil-
iani Uilliam Kordeiro Melo,
ish-mbrojtësi i Kukësit, që ka
nënshkruar për dy vitet e
ardhshme me kryeqytetasit.
Melo është de juro afrimi i

vetëm, ndërsa mësohet se
mjaft tratativa kanë ngrirë
për shkak se më parë pritet
emri i trajnerit të ri. Në
burime konfidenciale gazeta
ka mësuar se një nga emrat e
propozuar ka qenë ai i Sabien
Lilajt, por duket se kjo pistë
është e destinuar të dështojë.
DREJTORI RAMADREJTORI RAMADREJTORI RAMADREJTORI RAMADREJTORI RAMA

Ndryshe nga presidenti

Demi, drejtori Rama është i
pakënaqur me zgjedhjen e
bërë. Rama shtyn për një
emër të madh me shpresën
që t'i japë Partizanit një fy-
tyrë sa më europiane, por
duket se vetoja e Demit ka
bërë të vetën dhe emri i Ado-
lfo Sormanit mund të zyrta-
rizohet që ditën e sotme nga
Partizani.

NAPOLI KËRKON 30 MILIONË EURO

5 milionë euro mbajnë Hysajn
larg Atletikos së Madridit

E ardhmja e Elseid Hysajt vazhdon të mbetet e paqartë.
Klauzola e shkodranit kap shumën e 50 milionë eu-

rove, një shifër e lartë, por që ndoshta mund të gjendet
një zgjidhje për ta ulur disi. Prej kohësh emri i mbrojtësit
kuqezi është përmendur shpesh në media të ndryshme,
ku shumë klube kërkojnë të kenë në dispozicion shër-
bimet e tij. "Tuttomercatoweb", shkruan se drejtuesit e
Napolit janë të gatshëm të pranojnë një ofertë më të ulët
se 50 milionë euro për ta lënë të lirë Hysajn, teksa kërke-
sa e tyre tashmë është e qartë, kush dëshiron mbrojtësin
duhet të paguajë 30 milionë euro. Në skenë është shfaqur
Atletiko Madrid, me "Los Cholchoneros" edhe gjatë mer-
katos së vitit të kaluar patën shfaqur interes për Hysaj,
ndërsa këtë herë situata duket me konkrete. Spanjollët
janë të gatshëm të paguajnë 25 milionë euro dhe trajneri
i tyre, Diego Pablo Simeone, kërkon me çdo kusht ta trans-
ferojë shkodranin. Akordi duket i mundshëm, pasi edhe
oferta është gati e përafërt me kërkesën e Napolit, megjith-
atë interesimi i Atletikos së Madridit duket konkret dhe
bisedimet priten të intensifikohen në ditët në vazhdim.

CAKTOHEN ARBITRAT

Kundër Moldavisë gjykon
një treshe finlandeze

Të martën përfaqësuesja kuqezi do të zbresë në fush
ën e lojës dhe do të luajë ndeshjen e radhës për elim-

inatoret e Europianit, ku kundërshtar do të jetë Mold-
avia. Kjo sfidë do të zhvillohet në "Elbasan Arena" në
orën 20:45, teksa i është besuar një katërshe gjyqtarësh
finlandezë. Kështu, kryesor në ndeshjen ndaj moldavëve
do të jetë Vile Nevalainen, ndërsa ndihmës të tij në
sfidën e së martës janë Juka Hinkanen dhe Mika Lam-
pu, ndërkohë që gjyqtar i katërt është caktuar Petri
Viljanen. Shqipëria në këtë sfidë do të kërkojë 3 pikët,
aq më tepër që luan para tifozëve të vet, ndërsa trajneri
Reja debuton në "shtëpinë e re"…
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Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave

TTTTThënie tëhënie tëhënie tëhënie tëhënie të
mençuramençuramençuramençuramençura

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

AAAA A
rgët

im 
filoz

ofik
rgët

im 
filoz

ofik
rgët

im 
filoz

ofik
rgët

im 
filoz

ofik
rgët

im 
filoz

ofik
FJ

AL
EK

RY
QI

 (1
)

FJ
AL

EK
RY

QI
 (2

)

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

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1. Fillojnën panikun.
3. Gibson aktor.
5. Në mes të cogito dhe sum e thën nga Des-
cartes.
9. Mund të jetë trofe.
11. Janë vendet si Katari
14. Maureen që qe aktore.
16. Janë kundërmuese.
17. Mund të fitojnë etapa.
20. Ushtojnë nga "ola".
22. Një thirrje
26. Janë ministritë.
27. Një rrugë në Paris.
28. Markë cigareje.
29. Eshtë nginjja.
32. Ricciarelli soprano.
33. Fillojnë sefte.

HORIZONTAL
1. Mund të jetë kursimi.
5. Ylli i Nostradamus.
8. Tamam pa kufij.
11. Ross këngëtare.
13. I lashtë.
15. Eshtë Aleanca ku sapoi kemi aderuar.
19. Kufijtë e lëvizjes
20. I ka tek plepi.
21. Paguhen për shërbim.
23. Fillojnë  lejen.
24. Kufizojnë trotuaret.
25. Bëjnë karrierë në parti.
27. Thahet me bonifikim.
28. Mund të  jetë unik një i tillë .
29. Preka komik shkordran.
31. Fund dhjetori.
32. Fillojnë aksionin.
33. Ente Operative Tiranë

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

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

VERTIKAL
1. Një votë në favor.
2. Filozofi me eksperimentin e gomarit.
3. Në hyrje makinës.
4. Fillojnë lehtë.
5. Irlanda në Dublin.

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

- Nuk ka rëndësi nëse
macja është e zezë ose të
bardhë, mjafton të kapi minj.

- Kur vret një njeri je vrasës,
kur vret miliona je pushtues,
kur i vret të gjithë, je zot.

- Miqësia ndërpritet aty ku
futet borxhi.

- Dinakëria më e bukur e
djallit, është të na bindë se
nuk ekziston.

ZBAVITJE

- Pak njerëz kanë në natyrë këtë: të
nderojnë pa zili mikun e tyre të lumtur.

- Miqtë janë si shalqini: për të gjetur një
të mirë, duhen provuar disa.

- Liria e një personi duhet të arrijë deri
aty sa që mos të shkeli lirinë e të tjerëve.

- Kur mendon se ndoshta nuk
mundesh, keni të drejtë. Nuk mundesh.

34. Agjenci Ajrore Durrës.
36. Një pjesë e dimensioneve.

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

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

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