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BANORET PROTESTOJNE

Abuzimi me pronat në
Gjirin e Lalëzit, në

pranga ish-kryekomunari
dhe tre ish-zyrtarë

ISHP: Kush ka lindur në vitet ‘80-’90 të rivaksinohet

Alvi Bajramaj: Nuk është faji i spitalit për Alvi Bajramaj: Nuk është faji i spitalit për 
këtë rast, prindërit nuk kanë bërë denoncim këtë rast, prindërit nuk kanë bërë denoncim 

Foshnja 8 muajshe 
nga Puka, viktima e 

parë e fruthit, 65
të prekur në total

Virusi i fruthit ka shënuar viktimën e parë në vendin tonë, 
ndërkohë që ISHP bën me dije se rezultojnë 65 të prekur 
deri më tani. Foshnja 8 muajshe nga Puka ka ndërruar jetë 
orët e vona të së dielës për shkak të komplikacioneve nga 
fruthi, por edhe nga ...
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PROJEKTI I RI?

Eduart Halimi dorëzon
mandatin e deputetit,

retorikë largimi, 
reagojnë Basha e PS

Kryeredaktor: Erl MURATI
Zv/kryeredaktore - Rezarta DELISULA  

Tel:(04)2359-104, Fax:(04) 2359-116  E-mail:gazetashqiptare@hotmail.com
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Në faqen 6

RIORGANIZIMI

Kreu i ‘Transportit’:
Taksat e makinave,
5 për qind kamatë 

për çdo muaj vonesë

AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE PERFUNDON PROCESIN E VLERESIMIT FINANCIAR

ATP: LISTA E II ME 1500 
PRONARET QE KOMPENSOHEN

Nga ILIR KALEMAJ

Zgjedhjet në SHBA dhe referen-
dumi mbi Brexit dëshmuan qartë 

që ndarjet ideologjike sot përveç 
kapërcimit të vijave tradicionale 
liberal/progresistë ... Vijon në faqen 20

Skizmat e 
reja politike

Opinioni
 Ditësi

Vijon në faqen 21

Nga KATHARINA KROLL

Pas një beteje të pashembullt 
publike, Schulz u tërhoq nga 

posti i parashikuar si ministër i 
Jashtëm. Ajo që trazon SPD, dëmton 
në përgjithësi ...

Shumë vonë, 
Martin Schulz!

Opinioni
 Ditësi

Nga VOLTIZA DURO

 

HEC-i në Osum, Rama:
Ndjesë, kanionet e 

Skraparit nuk preken.
Klosi: Leja, e manipuluar

DEBATET 
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pages

4 FAQE SPECIALE

 

Fillon “gara”
për Mjekësinë, 

ja kriteret 
për maturantët 
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VENDIMI I SENATIT

Nga PAMELA ALIAJ

Në faqet 10-12

Flet ish-“Kripmjaltëza”: S’mbaj pranë njerëz që kanë shkelur çdo centimetër të ndërgjegjes

Ajsi Xhaxhaj: Dashuria s’mjafton. Do depërtoj përtej kufijve

Suplement

Fjorentina e “BB 9”: Kush është Olsi?! Ndihem mirë me lidhjen e re
disa vitesh të akuzave ndaj 
ideatorit dhe regjisorit të 
“Kripmjaltëzave”, vjen në 
një intervistë ekskluzive 
për “Bluetooth” të “Gazeta 
Shqiptare”. Ajo ka rrëfyer 
për jetën e saj të tanishme 
dhe për fi lmin në të cilin 
është protagoniste ku pritet 
të dalë...

F

Vendimet e vitit 1997, dokumentet që duhen dhe afatet e dorëzimit 
për të shpronësuarit në vitin 1945. Emrat dhe vlera që do të përfitojnë   

Shumica e të rinjve sot 
është rritur me seria-

lin e “Kripmjaltëzave” ku 
binte në sy shumë një nga 
protagonistet e saj. Ajsi 
Xhaxhaj, e përfolur edhe 
për “boom”-in që bëri la-
jmi i nxjerrë prej saj para 



REKLAME E shtunë 10 Shkurt 20182 -

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

NJOFTIM - SHPALLJE
PËR

HAPJEN E PROÇEDURAVE TË APLIKIMIT PËR VENDIN VAKANT GJYQTAR NË GJYKATËN
KUSHTETUESE

Presidenti i Republikës, në mbështetje të nenit 93, 125, 127 pika 1/b, 179 pika 2 dhe 12 të Kushtetutës, si dhe
të neneve 7, 7/a, 7/b, 86 pika 4 shkronja “a”, të ligjit nr. 8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe
funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, si dhe referuar shkresës nr. 101
prot, datë 25.03.2016 të Gjykatës Kushtetuese, me të cilën njoftohet se data 25.04.2016, konsiderohet si
datë e mbarimit të mandatit të ish-gjyqtarit Sokol Berberi, me cilësinë e organit të emërtesës dhe me qëllim
plotësimin e “Vakancës së parë”, të krijuar në Gjykatën Kushtetuese, me Dekretin nr. 10722, datë 07.02.2018,
ka miratuar;

· Shpalljen e procedurës së aplikimit për emërim gjyqtari në Gjykatën Kushtetuese të Republikës së
Shqipërisë, me qëllim plotësimin e “Vakancës së parë” të krijuar për shkak të përfundimit të mandatit
të ish-gjyqtarit të kësaj gjykate Z. Sokol Berberi.

Presidenti i Republikës fton;

Çdo person të interesuar që plotëson kushtet dhe kriteret e parashikuara në Kushtetutën e vendit dhe nenin
7/a të ligjit nr. 8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës
së Shqipërisë”, i ndryshuar, të marrë pjesë në këtë procedurë të konkurrimit të hapur publik, për vakancën e
mësipërme, për gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese dhe të paraqesë pranë Institucionit të Presidentit të Republikës;

 Kërkesën për shpehjen e interesit për të kandiduar për vendin vakant të shpallur;
 Jetëshkrimin, me të dhënat e plota të kontaktit (numër telefoni/email);
 Fotokopje të kartës së identitetit;
 Dokumentacionin shoqërues nëpërmjet të cilit vërteton përmbushjen e kushteve dhe kritereve të

përcaktuara në nenin 7/a të ligjit nr.8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e
Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar.

 Formularin e vetëdeklarimit të plotësur dhe nënshkruar sipas përcaktimeve të ligjit nr.138/2015 “Për
garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.
Formulari i vetëdeklarimit, është i publikuar në faqen kryesore të institucionit të Presidentit të
Republikës.

 Formularin e aplikimit të plotësuar “Për informim përpara emërimit/zgjedhjes në poste të larta”, në
përputhje me parashikimet ligjore të nenit 29, të ligjit nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për
dokumentet e Ish-sigurimit të shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, formular ky i
cili është i publikuar në faqen kryesore të institucionit të Presidentit të Republikës.

Për lehtësinë e të gjithë aplikantëve, me qëllim plotësimin e dokumentacionit të nevojshëm, më poshtë
gjeni të botuar përmbajtjen e nenit 125, pika 4 e 5 të Kushtetutës dhe nenit 7/a, të ligjit nr.8577, datë
10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese në Republikën e Shqipërisë”, i
ndryshuar, ku parashikohen kushtet dhe kriteret për emërimin e gjyqtarit të Gjykatës Kushtetuese,

· Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë
Neni 125

4. Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese duhet të kenë arsim të lartë juridik, të paktën 15 vjet përvojë pune si
gjyqtarë, prokurorë, avokatë, profesorë ose lektorë të së drejtës, nëpunës të nivelit të lartë në administratën
publike, me një veprimtari të spikatur në fushën e së drejtës kushtetuese, të drejtave të njeriut ose në sfera të
tjera të së drejtës.

5. Gjyqtari nuk duhet të ketë mbajtur funksione politike në administratën publike ose pozicione drejtuese
në një parti politike gjatë 10 vjetëve të fundit përpara kandidimit. Kritere të tjera, si dhe procedura për
emërimin dhe zgjedhjen e gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese rregullohen me ligj.

· Ligji nr.8577, dt 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të
Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar.

Neni 7/a
Kriteret dhe kushtet e emërimit të gjyqtarit të Gjykatës Kushtetuese

1. Gjyqtari i Gjykatës Kushtuese mund të zgjidhet shtetasi shqiptar që përmbush këto kushte:
a) të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
b) të ketë mbaruar arsimin e lartë juridik, Diplomë e Nivelit të Dytë;
c) të mos ketë ushtruar funksione politike në administratën publike dhe të mos ketë mbajtur pozicione
drejtuese në parti politike gjatë 10 viteve të fundit nga data e kandidimit;
ç) të mos jetë në procedim penal dhe të mos jetë dënuar me burgim për kryerjen e një vepre penale;
d) të mos jetë larguar nga detyra për shkaqe disiplinore dhe të mos ketë masë disiplinore në fuqi;
dh) të ketë kaluar me sukses procesin e kontrollit dhe verifikimit të pasurisë së tij personale dhe të familjarëve
të tij, sipas ligjit.

2. Kandidati që përmbush kushtet e parashikuara në pikën 1 të këtij neni, duhet të plotësojë edhe këto
kritere:
a) të ketë përvojë pune jo më pak se 15 vjet si gjyqtar, prokuror, avokat, profesor ose lektor i së drejtës, jurist
i nivelit të lartë në administratën publike;
b) të ketë një veprimtari të njohur në fushën e të drejtës kushtetuese, të drejtave të njeriut ose sfera të tjera
të së drejtës;
c) të jetë vlerësuar për aftësitë profesionale dhe integritetin etik e moral.

3. Plotësimi i kritereve të mësipërme vlerësohet në bazë të:
a) vjetërsisë në profesion;
b) përvojës së veçantë të kandidatit në një fushë të caktuar të së drejtës, ose këshilltar ligjor i Gjykatës
Kushtetuese a Gjykatës së Lartë;
c) kualifikimeve pasuniversitare dhe trajnimeve në fushën e të drejtës kushtetuese, të drejtave të njeriut ose
në një fushë tjetër të së drejtës;
ç) treguesve shkencorë, ku përfshihen botimet dhe artikujt shkencorë në fushën juridike;
d) ecurisë gjatë kryerjes së arsimit të lartë juridik, me një mesatare notash jo më pak se 8 ose të barasvlershme
me të, nëse arsimi i lartë është përfunduar jashtë vendit ose vlerësimit përfundimtar në Shkollën e Magjistraturës;
dh) informacioneve të marra nga institucione të tjera publike.
4. Organet e emërtesës marrin parasysh përbërjen e Gjykatës Kushtetuese në momentin e emërimit të
kandidatit për të garantuar balancën ndërmjet përvojave profesionale të anëtarëve dhe respektimin e
barazisë gjinore.

Kërkesa dhe dokumentat shoqëruese mund të dorëzohet me postë ose drejpërsëdrejti në ambjentet e
Presidencës, në adresën: Institucioni i Presidentit të Republikës, Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 1 Tiranë,
Kodi Postar 1001.

Afati i paraqitjes së kërkesës me dokumentacionin e nevojshëm, është brenda datës 22 shkurt
2018.

Pas administrimit të dokumentacionit, lista e aplikantëve do të publikohet në faqen zyrtare të internetit
të institucionit të Presidentit të Republikës dhe me mjetet e informimit publik, dhe menjëherë dosjet
respektive për secilin aplikant do t’i përcillen Këshillit të Emërimeve në Drejtësi (KED) për vlerësim sipas
ligj i t .

Institucioni i Presidentit të Republikës, do të bëjë transparente çdo rezultat të këtij procesi në përputhje
me Kushtetutën dhe procedurën e parashikuar në nenin 7/b, të ligjit nr.8577/2000 “Për organizimin dhe
funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar.

Për çdo sqarim mos hezitoni të kontaktoni në këto të dhëna kontakti:
Numri telefonit: 042389898

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

NJOFTIM - SHPALLJE
PËR

HAPJEN E PROÇEDURAVE TË APLIKIMIT PËR PLOTËSIMIN E “VAKANCËS SË PARAKOHSHME” TË KRIJUAR PËR
VENDIN GJYQTAR NË GJYKATËN KUSHTETUESE

Presidenti i Republikës, në mbështetje të nenit 93, 125, 127 pikat 1/c, 2, 3, dhe nenit 179 pika 2 të Kushtetutës, neneve
7 pika 2, 7/a, 7/b, 7/dh pika 2, 86 pika 4 shkronja “d”, të ligjit nr. 8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin
e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, si dhe Vendimit nr. 2, datë 31.01.2018 të Gjykatës
Kushtetuese për “Deklarimin e mbarimit të mandatit të anëtarit të Gjykatës Kushtetuese, zotit Besnik Imeraj në datën
31.01.2018, për shkak të heqjes dorë prej tij”, njoftuar me shkresë nr. 64/1 prot, datë 31.01.2018, me qëllim plotësimin e
“Vakancës së pararakoshme”, të krijuar në Gjykatën Kushtetuese, dhe me cilësinë e organit të emërtesës me Dekretin
nr. 10723, datë 07.02.2018, ka miratuar;

· Shpalljen e procedurës së aplikimit për emërim gjyqtari në Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë,
për plotësimin e “Vakancës së parakohshme” të krijuar nga përfundimi përpara kohe i mandatit, të ish-
gjyqtarit Z. Besnik Imeraj, më datë 31.01.2018, për shkak të heqjes dorë prej tij nga kjo detyrë.

Presidenti i Republikës fton;

Çdo person të interesuar që plotëson kushtet dhe kriteret e parashikuara në Kushtetutën e vendit dhe nenin 7/a të ligjit nr.
8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, i
ndryshuar, të marrë pjesë në këtë procedurë të konkurrimit të hapur publik, për vakancën e mësipërme, për gjyqtar në
Gjykatën Kushtetuese dhe të paraqesë pranë Institucionit të Presidentit të Republikës;

 Kërkesën për shpehjen e interesit për të kandiduar për vendin vakant të shpallur;
 Jetëshkrimin, me të dhënat e plota të kontaktit (numër telefoni/email);
 Fotokopje të kartës së identitetit;
 Dokumentacionin shoqërues nëpërmjet të cilit vërteton përmbushjen e kushteve dhe kritereve të përcaktuara në

nenin 7/a të ligjit nr. 8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të
Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar.

 Formularin e vetëdeklarimit të plotësur dhe nënshkruar sipas përcaktimeve të ligjit nr.138/2015 “Për garantimin
e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”. Formulari i vetëdeklarimit,
është i publikuar në faqen kryesore të institucionit të Presidentit të Republikës.

 Formularin e aplikimit të plotësuar “Për informim përpara emërimit/zgjedhjes në poste të larta”, në përputhje me
parashikimet ligjore të nenit 29, të ligjit nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e Ish-sigurimit të
shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, formular ky i cili është i publikuar në faqen kryesore të
institucionit të Presidentit të Republikës.

Për lehtësinë e të gjithë aplikantëve, me qëllim plotësimin e dokumentacionit të nevojshëm, më poshtë gjeni të botuar
përmbajtjen e nenit 125, pika 4 e 5 të Kushtetutës dhe nenit 7/a, të ligjit nr.8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe
funksionimin e Gjykatës Kushtetuese në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, ku parashikohen kushtet dhe kriteret për
emërimin e gjyqtarit të Gjykatës Kushtetuese,

· Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë

Neni 125
4. Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese duhet të kenë arsim të lartë juridik, të paktën 15 vjet përvojë pune si gjyqtarë,
prokurorë, avokatë, profesorë ose lektorë të së drejtës, nëpunës të nivelit të lartë në administratën publike, me një
veprimtari të spikatur në fushën e së drejtës kushtetuese, të drejtave të njeriut ose në sfera të tjera të së drejtës.

5. Gjyqtari nuk duhet të ketë mbajtur funksione politike në administratën publike ose pozicione drejtuese në një parti
politike gjatë 10 vjetëve të fundit përpara kandidimit. Kritere të tjera, si dhe procedura për emërimin dhe zgjedhjen e

gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese rregullohen me ligj.

· Ligji nr.8577, dt 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës
së Shqipërisë”, i ndryshuar.

Neni 7/a
Kriteret dhe kushtet e emërimit të gjyqtarit të Gjykatës Kushtetuese

1. Gjyqtari i Gjykatës Kushtuese mund të zgjidhet shtetasi shqiptar që përmbush këto kushte:
a) të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
b) të ketë mbaruar arsimin e lartë juridik, Diplomë e Nivelit të Dytë;
c) të mos ketë ushtruar funksione politike në administratën publike dhe të mos ketë mbajtur pozicione drejtuese në parti
politike gjatë 10 viteve të fundit nga data e kandidimit;
ç) të mos jetë në procedim penal dhe të mos jetë dënuar me burgim për kryerjen e një vepre penale;
d) të mos jetë larguar nga detyra për shkaqe disiplinore dhe të mos ketë masë disiplinore në fuqi;
dh) të ketë kaluar me sukses procesin e kontrollit dhe verifikimit të pasurisë së tij personale dhe të familjarëve të tij,
sipas ligjit.

2. Kandidati që përmbush kushtet e parashikuara në pikën 1 të këtij neni, duhet të plotësojë edhe këto kritere:
a) të ketë përvojë pune jo më pak se 15 vjet si gjyqtar, prokuror, avokat, profesor ose lektor i së drejtës, jurist i nivelit
të lartë në administratën publike;
b) të ketë një veprimtari të njohur në fushën e të drejtës kushtetuese, të drejtave të njeriut ose sfera të tjera të së drejtës;
c) të jetë vlerësuar për aftësitë profesionale dhe integritetin etik e moral.

3. Plotësimi i kritereve të mësipërme vlerësohet në bazë të:
a) vjetërsisë në profesion;
b) përvojës së veçantë të kandidatit në një fushë të caktuar të së drejtës, ose këshilltar ligjor i Gjykatës Kushtetuese a
Gjykatës së Lartë;
c) kualifikimeve pasuniversitare dhe trajnimeve në fushën e të drejtës kushtetuese, të drejtave të njeriut ose në një fushë
tjetër të së drejtës;
ç) treguesve shkencorë, ku përfshihen botimet dhe artikujt shkencorë në fushën juridike;
d) ecurisë gjatë kryerjes së arsimit të lartë juridik, me një mesatare notash jo më pak se 8 ose të barasvlershme me të,
nëse arsimi i lartë është përfunduar jashtë vendit ose vlerësimit përfundimtar në Shkollën e Magjistraturës;
dh) informacioneve të marra nga institucione të tjera publike.
4. Organet e emërtesës marrin parasysh përbërjen e Gjykatës Kushtetuese në momentin e emërimit të kandidatit për
të garantuar balancën ndërmjet përvojave profesionale të anëtarëve dhe respektimin e barazisë gjinore.

Kërkesa dhe dokumentat shoqëruese mund të dorëzohet me postë ose drejpërsëdrejti në ambjentet e Presidencës,
në adresën: Institucioni i Presidentit të Republikës, Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 1 Tiranë, Kodi Postar 1001.

Afati i paraqitjes së kërkesës me dokumentacionin e nevojshëm, është brenda datës 22 shkurt 2018.

Pas administrimit të dokumentacionit, lista e aplikantëve do të publikohet në faqen zyrtare të internetit të institucionit
të Presidentit të Republikës dhe me mjetet e informimit publik, dhe menjëherë dosjet respektive për secilin aplikant
do t’i përcillen Këshillit të Emërimeve në Drejtësi (KED) për vlerësim sipas ligjit.

Institucioni i Presidentit të Republikës, do të bëjë transparente çdo rezultat të këtij procesi në përputhje me
Kushtetutën dhe procedurën e parashikuar në nenin 7/b, të ligjit nr.8577/2000 “Për organizimin dhe funksionimin e
Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar.

Sqarim:

Në zbatim të nenit 127 pika 3 të Kushtetutës, dhe nenit 7/dh pika 2 të ligjit nr.8577, datë 10.02.2000 “Për oganizimin
dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, kandidati që do të përzgjidhet
për tu emëruar gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese, për plotësimin e vakancës së parakohshme të krijuar për shkak të
përfundimit përpara kohe të mandatit ish-gjyqtarit Bensik Imeraj, do të qëndrojë në detyrë deri në përfundimin e
mandatit të gjyqtarit të larguar.

Për çdo sqarim mos hezitoni të kontaktoni në këto të dhëna kontakti:
Numri telefonit: 042389898
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Mazhoranca dhe
opozita u kanë
deleguar ekspertë-

ve ligjorë detyrat mbi ndry-
shimet kushtetuese të pro-
pozuara nga PD, që synojnë
largimin e Arta Markut dhe
zgjedhjen me konsensus të
Prokurores së Përgjithshme
të përkohshme. Në mble-
dhjen e përbashkët të Këshi-
llit të Legjislacionit dhe Ko-
misionit të Ligjeve, opozita
kërkoi mendimin e eksper-
tëve mbi kushtetutshmërinë
e zgjedhjes së kryeprokuro-
res Arta Marku më 18 dhje-
tor. PD-ja kërkoi sërish dje
ndryshimin e Kushtetutës
për mandatin e Arta Mar-
kut dhe zgjedhjen e një
kryeprokurori tjetër. Sipas
deputetit demokrat, Enkele-
jd Alibeaj, kryeprokurorja
Arta Marku është zgjedhur
pa veting. "Të rregullohet
ligji për zgjedhjen e kryepro-
kurorit. Marku u zgjodh pa
veting. Çështja është në lin-
jë me standardet europiane.
Ekspertët duhet të bëjnë një
analizë të situatës", deklaroi
Aliebaj. Pavarësisht se Par-
tia Socialiste është shpre-
hur qysh në fillim se nuk e
pranon amendamentin e
opozitës për të ndryshuar
Kushtetutën dhe për të sh-
karkuar Arta Markun, kjo
kërkesë i është nënshtruar
procedurës parlamentare,
duke marrë edhe para nga
buxheti i Kuvendit. Pesë ek-
spertë, 3 të opozitës dhe dy
të mazhorancës kanë marrë
detyra nga Komisioni i
Ligjeve dhe Këshilli i Legjis-
lacionit në mbledhjen e për-
bashkët të këtyre dy organ-
eve. PD u kërkon ekspertëve
të analizojnë nëse zgjedhja
në 18 dhjetor e Arta Markut
si Prokurore e Përgjithshme
e përkohshme ishte apo jo
kushtetuese, ndërsa PS ka
të tjera pyetje. PS do të dijë
se sa kohë do të duhet nga
shkarkimi i mundshëm i
Markut deri në zgjedhjen e
prokurorit të ri të përkohs-
hëm dhe nëse është e mun-
dur që gjyqtarët kushtetues
që nuk e kanë kaluar as vetë
testin e vetingut, të mund të
bëjnë një vlerësim të kandi-
daturave për kryeprokuror.
Këtyre përgjigjeve ekspertët
do t'u përgjigjen të premten
që vjen. Deputeti i PD-së,
Enkelejd Alibeaj u kërkoi
ekspertëve një analizë mbi
veprimtarinë parlamentare
të Komisionit të Reformës
në Drejtësi, se cila ka qenë
arsyeja e ndryshimit të
zgjedhjes së Prokurorit të
Përgjithshëm. "Rregullimi
faktik i mënyrës së zgje-
dhjes së Prokurorit të Për-
gjithshëm të përkohshëm,

PD-ja e cilëson nul, pro
cesin e votimit në par-

lament të listës me anë-
tarë për Këshillin e Lartë
Gjyqësor dhe atë të Pro-
kurorisë. Oerd bylykbashi
tha se në sallë nuk kishte
kuorum që lista të hidhej
në votim, ndaj faza e tretë
kur ajo miratohet pavarë-
sisht votave nuk quhet e
ezauruar. "Kuorumi i
nevojshëm i pjesëmarrjes
së deputetëve në procesin
e votimit duhet të jetë së
paku sa numri i votave të
kërkuara për miratimin e
një akti të caktuar. Për
rrjedhojë, duke qenë se në
sallë dje në procesin e
votimit ishin vetëm 73 de-
putetë dhe kërkoheshin 94
prezentë, pavarësisht pref-
erencës për listën procesi i
votimit është nul, nuk ka
votim e për rrjedhojë, nuk
mund të hyjë në funksion
dispozita automatike për
emërimin e kandidatëve",
theksoi z.Bylybashi. Ai la të
kuptohet se procesi nuk do
të ankimohet në Gjykatë
Kushtetuese, pasi akuzoi
Partinë Socialiste se e ka
bllokuar qëllimisht këtë in-
stitucion. "Mazhoranca do
të përpiqet të pengojë në
plotësimin e vendeve bosh
në Gjykatë Kushtetues, do

të përpiqet që të pengojë edhe
Gjykatën e Lartë të plotëso-
het. Ju e dini se sot Gjykata e
Lartë është në një situatë dra-
matike për sa u përket anëta-
rëve. Do të pengohet ngritja e
Inspektori i Lartë i Drejtë-
sisë", tha z. Bylykbashi. De-
puteti demokrat nuk komen-
toi deklaratën e ambasadorit
Lu se politikanë të djathtë e
të majtë kanë frikë nga drejtë-
sia, por në mënyrë indirekte i

ngjarje e cila daton së paku
nga 18 dhjetori e këndej,
duke marrë në analizë vep-
rimtarinë parlamentare dhe
ekstraparlamentare, që ka
influencuar në këtë ngjarje
të zgjedhjes të Prokurorit të
Përgjithshëm të përkohs-
hëm, a është në linjë me stan-
dardet ndërkombëtare të

Komisionit të Venecias,
vendeve të tjera të Bashkim-
it Europian dhe me standar-
det e tjera të kombëtare,
tashmë të ngurtësuara në
ndryshimet kushtetuese të
Reformës në Drejtësi? Do të
kërkoja nga ekspertët një
analizë mbi të gjithë veprim-
tarinë parlamentare të Ko-

misionit të Reformës në
Drejtësi se cila ka qenë ar-
syeja apo motivimi për
mënyrën sesi do të duhej të
ndryshohej mënyra e
zgjedhjes së Prokurorit të
Përgjithshëm në Repub-
likën e Shqipërisë?", tha
z.Alibeaj. Ndërkohë që për
mazhorancën, ekspertët du-

Ekspertët, analizë mbi zgjedhjen e kryeprokurores, përgjigjet të premten

PD: Të ndryshojë ligji,
Marku u zgjodh pa veting
PS: Ndryshimet që përcaktojnë filtra të tjerë

Valentina Madani

KLP dhe KLGJ, i paligjshëm? PD nxjerr nenin e Kushtetutës

Bylykbashi: U varros konsensusi,
s'ka anëtarë nga parlamenti

dha këtë mesazh: "Ajo që du-
het të bëjë unë dhe kushdo
tjetër, profesionistë, politi-
kanë apo kushdo është të lex-
ojë të zezë mbi të bardhë Kush-
tetutën e Republikës së Sh-
qipërisë dhe asgjë tjetër. Re-
forma në Drejtësi të bëjë
punën e saj. Ata që duhet të
kenë frikë janë ministrat si
Saimir Tahiri, ministra të
tjerë të korruptuar, kryetarë
bashkish dhe Edi Rama që i

DREJTESIA
DEBATET

Droga, Marku:
Të arrestohen
organizatorët

të trafikut
Kryeprokurorja e përgji-

thshme, Arta Marku,
gjatë analizës së punës të or-
ganit të akuzës në Vlorë
kërkoi kokat e "peshqve të
mëdhenj" të trafikut të
drogës apo veprimtarive të
mëdha kriminale. Rruga si-
pas saj mund të jetë e gjatë
dhe për këtë duhet koordin-
im mes strukturave të sh-
tetit, ndaj ajo kërkon bash-
këpunim mes institucion-
eve. "Duhet mosngutje në
përfundimin e operacioneve
të organizuara në luftën
kundër drogës, duke vënë në
pranga shpesh vetëm kon-
sumatorët, shpërndarësit e
vegjël, korrierët apo mjetet
e transportit, por bërja e për-
pjekjeve dhe shfrytëzimi i
çdo metode të mundshme
ligjore, hetimi dhe shfrytëz-
imi i bashkëpunimit ndër-
kufitar dhe ndërkombëtar
për të mundësuar identi-
fikimin, kapjen me qëllim
vënien para drejtësisë të or-
ganizatorëve të grupeve
kriminale. Veprimtaria kri-
minale në fushën e narko-
tikëve nuk zhvillohet e vet-
me, pa mundësinë e korrup-
timit edhe të zyrtarëve pub-
likë, në hallka kyçe të struk-
turave të shtetit. Kjo, duke
nisur që nga përfaqësuesit e
pushtetit vendor që ome-
tojnë të sinjalizojnë kur
konstatojnë mbjelljen e
bimëve narkotike në terri-
torin e njësisë administra-
tive ashtu edhe të funksion-
arëve të tjerë, që mund të
ofrojnë kundrejt korrup-
sionit, ndihmën e tyre në
hallkat që përbëjnë zinxhirin
e trafikimit të lëndëve narko-
tike", tha zj.Marku. Midis
porosive që dha  Marku gjatë
analizës vjetore atje, ishte
edhe verifikimi i dokument-
eve të pronësisë. "Të verifiko-
hen dhe hetohen deri në
origjinë, transaksionet e
kryera mbi pronat. Të zba-
tohen edhe në këtë drejtim
sekuestrimet dhe konfiski-
met përkatëse, me qëllim
parandalimin e transferim-
it të pronave apo të të mirave
të tjera të përftuara", tha
zj.Marku. Kurse nga Fieri,
ajo deklaroi: "Është konstat-
uar një frenim i referimeve
dhe i hetimeve të veprave pe-
nale në fushën e korrupsion-
it. Kjo tregon për një mos-
bashkëpunim ndërmjet
prokurorisë, shërbimeve të
policisë gjyqësore dhe agjen-
cive të tjera ligjzbatuese".

het të përgjigjen nëse ndry-
shimet e kërkuara përcak-
tojnë filtra të tjerë në
zgjedhjen e Prokurores së
Përgjithshme, përveç atyre
të sanksionuara në Kush-
tetutë. Për t'iu dhënë
përgjigje kërkesave të de-
putetëve, ekspertëve u ësh-
të dhënë një javë afat.

mban ata". Lista për anë-
tarët e Këshillit të Lartë
Gjyqësor dhe Këshillit të
Lartë të Prokurorisë u hodh
në votim në seancën e së en-
jtes duke marrë 72 vota pro
nga 93 që kërkohen. Ajo u
cilësua e miratuar nga
kryeparlamentari Gramoz
Ruçi, pasi ligji parashikon
se në raundin e 3 ajo merr
fuqi, pavarësisht sa kartonë
janë pro saj.

NENI
Z.Bylykbashi citon
nenin 78 të
Kushtetutës, ku thuhet
se Kuvendi vendos me
votim kur në ligjin
themeltar parashikohet
shumicë e cilësuar, 94
vota. Ndërkohë që në
votimin e djeshëm nuk
ishim më shumë se 74
deputetë.

KERKESA
Sipas deputetit
demokrat Enkelejd
Alibeaj,
kryeprokurorja Arta
Marku është
zgjedhur pa veting.
"Të rregullohet ligji
për zgjedhjen e
kryepro-kurorit.
Marku u zgjodh pa
veting. Çështja
është në linjë me
standardet
europiane.Këshilli i Legjislacionit

Deputeti i PD-së,
Oerd Bylykbashi
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PS, Manja: Halimi ishte një
kundërshtar i vështirë

POLITIKE

MANDATI
VENDIMI

Valentina Madani

Zëvendësimi, Veliaj zë
vendin e Halimit në Kuvend
Eduart Helimi ishte zgjedhur si deputet në qarkun

e Beratit, i vetmi deputet në radhët e opozitës
në këtë zonë.  Sipas listës shumëemërore të kandi-
datëve për deputetë, i dyti në listë në këtë qark
është Astrit Veliaj, ish-deputet i PD-së po në Berat
për vitet 2013-2017. Duke qenë se nuk u rizgjodh
dot në zgjedhjet e qershorit të vitit të shkuar, ai
merr mandatin e deputetit vetëm pas disa mua-
jsh. Sipas rregullores radha i takon Juvina Janit,
e listuar e gjashta në qarkun e Beratit, ku PD mori
vetëm një mandat. Kjo pasi, demokratët nuk zbatu-
an detyrimin e Kodit Zgjedhor për të vendosur 1
zonjë në 3 pozicione në listë dhe për këtë arsye u
gjobitën nga KQZ. Sipas Kodit Zgjedhor në një
qark ku një forcë politike ka gjobë, deputetët mesh-
kuj zëvendësohen me femrat. Por burime pranë
PD-së konfirmojnë se vendin e Halimit do e zërë
Astrit Veliaj, i cili edhe më herët ka mbajtur manda-
tin e deputetit për Partinë Demokratike.

Ikën Halimi, mirënjohja e kreut të opozitës

Basha: La gjurmë në PD, do
vazhdojë t'i shërbejë ligjit

Kryetari i PD, Lulzim
Basha reagoi dje men-

jëherë pasi Eduard Halimi
la mandatin e deputetit. Në
një status në "FB", z.Basha
shprehet se ai u largua për
të ndjekur pasionin e tij të
avokatisë.  Basha vlerësoi
Eduard Halimin duke
thënë se ai ka lënë gjurmët
e veta në qeverisje, por
edhe në opozitë.  "Eduart
Halimi vendosi të lërë
mandatin e deputetit, të
tërhiqet nga politika ak-
tive për të ndjekur pasion-
in e tij, avokatinë. Dëshira
ime për ta pasur pjesë të
ekipit, të Grupit Parlamen-

Kryetari i Komisionit të Ligjeve dhe deputeti i PS,
Ulsi Manja reagoi dje pas dorëzimit të mandatit të

demokratit Eduart Halimi. Manja  e konsideroi Halimin
si një kundërshtar të vështirë dhe jurist të aftë.  "Sapo
mësova nga mediat se Edu-
ard Halimi ka hequr dorë nga
mandati i deputetit të Kuven-
dit të Shqipërisë. U befasova
! Ishte një kundërshtar i
vështirë, sepse është një ju-
rist i aftë. Përtej "hallit" të
argumentimit juridik të pozi-
cioneve shpesh të pambrojt-
shme politike të lidershipit të
partisë së tij, zoti Halimi
mbetej gjithnjë një koleg i
çmuar. Me ikjen e tij peshor-
ja e komisionit djathtas lehtë-
sohet ndjeshëm për fat të keq.
Megjithatë jeta vazhdon dhe si kryetar i Komisionit të
Ligjeve, po edhe si ish-koleg deputet dhe koleg në profe-
sion, i uroj Eduard Halimit shëndet e mbarësi në jetën e
re jashtë politikës",- shprehet socialisti Manja.

ASTRIT PATOZI
Ish-deputeti Astrit
Patozi shigjeton z.
Basha për largimin e
Halimit. Në një reagim
për deklaratën e kreut
të PD-së pas lënies
së mandatit të ish-
kolegut të tij, Patozi
me një lojë fjalësh
shprehet "E doja, por
s'më deshi…
njësoj si dashnore e
lënë rishtas".

tar të PD ishte e madhe, por
po kështu edhe respekti për
lirinë e çdokujt për të marrë
vendimet e veta për të ardh-
men e tij. Si një bashkëpunë-
tor i shkëlqyer, një jurist i
mprehtë, Ed Halimi po largo-
het nga politika aktive pasi
ka lënë gjurmët e veta në

qeverisje me suksese të
padiskutueshme në Minis-
trinë e Drejtësisë, dhe në
opozitë po ashtu me eksper-
tizë të çmuar në të gjitha
betejat tona për ligjshmëri,
kushtetueshmëri, për luftë
ndaj krimit e korrupsionit
dhe përpjekjeve për zgje-
dhje të lira e të ndershme.
Shpreh falënderimet dhe
mirënjohjen nga zemra për
kontributin e tij të çmuar,
dhe bashkë me urimet e
mija më të mira, edhe bind-
jen se me projektet e reja
që ka, ai do të vazhdojë ti
shërbejë ligjit dhe ven-
dit",-tha z.Basha.

Eduart Halimi

Juvina Jani
Pas dorëzimit të mandatit të Halimi, psikologja Juvina Jani tha
për “BW” se nuk do e marrë mandatin e deputetes. “Nuk do ta
marr sepse unë kam djalin që është i sëmurë, i diagnostikuar
që nga lindja me një problem shëndetësor dhe do bëjë një
ndërhyrje tek të dyja këmbët. Ndaj më duhet të largohem
jashtë shtetit me të. Nuk mund të gënjeja elektoratin që të
merrja mandatin dhe të mos isha prezente”, tha Jani . Mësohet
se pas lënies së mandatit, Basha ka thirrur znj. Jani.

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

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

Njësi me nr. Pasurie 6/121-N12, vol 22, fq.28, e regjistruar në ZVRPP Tiranë ZK 8160, me
sipërfaqe 37 m2, në pronësi të Albert Sokol Elezi
Cmimi me të cilin do të filloje ankandi është në vlerën 20,720 Euro
Ankandi do të zhvillohet në datë 05.03.2018 ora 16:00, në zyrën përmbarimore “Executores
Litium” sh.p.k, me adresë Blv “Zhan Dark”, Kulla 1 Teknoprojekt, shk 1, kati 4, ap 10,
Tirane.

Njoftim për shitje me ankand
Sh “Power & Justice” (P&J) sh.p.k do të zhvillojë ankandin e parë për pasurinë e debitorit
Shoqeria “Extra Cleaner” sh.p.k dhe Hipotekuese A Milla. Pasuria që  shitet në ankand përbëhet
nga :
·“ Apartament” me numur pasurie 1/126+1 - 4 Zone Kadastrale 8170 Volumi 1, Faqe 154. me
siperfaqe 75.1 m2. në adresën Rr” Q Stafa” pall 8, shk 1, kati dyte , Ap 4  Tiranë
  Ankandi i pasurisë  fillon me çmimin fillestar në masën 42.056 Euro
Ankandi do të zhvillohet në datë  21.02.2018  në orën 15:00 në selin e shoqerise Bulv “Gjergj
Fishta” Pall. i shoqërisë “Gora” Kulla 1, Kati 2, Zyra nr. 5. Ofertuesit duhet te paraqiten ose të
kontaktojnë tel. 00355 67 20 82 543 ose e-mailit ilir_dervishaj@yahoo.com si dhe  WEB
www.powerjustice-al.com.

NJOFTIM ANKANDI

Përmbarues  gjyqësor privat Artan Sima, në datë 26/02/2018, ditën e
Hënë, ora 16,00,  përfundon ankandin e ri (të parë), për shitjen e pasurisë së
paluajtshme të llojit “Apartament” me sipërfaqe 34,8m2, e ndodhur në Bilisht,
Bashkia Devoll në vlerën 1.840.000 lekë. Pasuria është lenë garanci nga
debitorët z.Genci Sami Berberi  banues në Bilisht, Bashkia Devoll, për detyrimin
ndaj kreditorit Fatmir Ymer Kutrolli.
Ankandi zhvillohet pranë zyrës së përmbaruesit me seli lagjen nr.3,
Rruga « Avni Rustemi », nr.31 .k,1. Korçë. Kontakt  Cel.0674044666, e-
mail. simaartan@yahoo.com

Eduart Halimi tërhiqet
nga politika aktive
për t'iu përkushtuar

avokatisë. Halimi dorëzoi dje
mandatin e deputetit. Përmes
një statusi në rrjetin social
"Facebook", deputeti i PD-së
njoftoi vetë vendimin që ka
marrë dhe arsyet që e çuan
në heqjen dorë nga Grupi Par-
lamentar i PD-së. Sipas tij ven-
dimin e  ka marrë pasi do t'i
përkushtohet një projekti të
së drejtës ndërkombëtare pri-
vate në një network për Ball-
kanin në Strazburg. "Për
mua ka qenë një privilegj të
zgjidhem për të tretën herë
deputet i Kuvendit të Sh-
qipërisë. Gjatë këtyre viteve
kam kontribuar më përkush-
tim të plotë në politikë si njeri
i çështjeve të drejtësisë. Sot
kam dorëzuar mandatin e
deputetit pasi nga nesër (sot)
i përkushtohem një projekti
të së drejtës ndërkombëtare
private në një network në
Ballkan, projekt që është afat-
gjatë dhe kërkon që vendi-
min ta marr sot, (dje). Kam
qenë një njeri me fat në këto
vite, sepse kam pasur në krah
bashkëpunëtorë të shkëlqyer,
të përkushtuar e të ndershëm
me kontributin e te cilëve
arrita të lija gjurmë, por
mbi të gjitha që kam dalë
faqebardhë nga të gjithë
detyrat që kam pasur. Me
punën e tyre ata i hoqën
mundësinë kundërshtarëve
politikë të hidhnin ndaj
meje dhe atyre, baltën e ku-
dogjendur në politikë. Ndaj
dua t'i falënderoj ata të gjithë
sot publikisht",- shprehet
z.Halimi. Ai falënderon  ish-
kryeministrin Berisha, i cili i
dha mundësinë të kontribu-
ojë në politikë, por edhe kre-
un aktual të PD, Lulzim
Basha për besimin që i dha në
2013.  "Dua të falënderoj Sali
Berishën, që më dha mundës-
inë të kontribuoj ne jetën poli-
tike të vendit në këto vite.
Falënderoj Bashën, për be-
simin në detyrat politike prej
2013, për bashkëpunimin e
shkëlqyer në këto vite dhe për
mirëkuptimin në çdo vendim
prej ditës së parë e deri më sot.
Falënderoj të gjithë kolegët e
nderuar të grupit parlamen-
tar për gjithë bashkëpunimin
në këto vite në politikë. Së
bashku ne i bëmë një shërbim
të madh vendit me paketën
ligjore të dekriminalizimit
dhe paketën kushtetuese të
drejtësisë në 22 korrik 2016",-
shkruan z.Halimi në "Face-
book". Falënderim dhe mirën-
johje shton ai për gjithë vo-
tuesit e PD në qarkun e Dur-
rësit dhe Beratit që më zg-
jodhën 3 herë deputet të Kuv-
endit. Halimi vë në dukje:
"Kontributi im në PD do të
vijojë për gjatë gjithë jetës
sime si një anëtar i thjeshtë
dhe i përkushtuar".

Ish-ministri i Drejtësisë tërhiqet nga politika aktive, i përkushtohet avokatisë

Projekti i ri, në Strazburg
Halimi dorëzon mandatin
"E vështirë, por nis një tjetër angazhimin afatgjatë"
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Ish-kreu i Kuvendit, Meta i kërkoi qeverisë "Rama 1" rishikimin e lejes

HEC-et në Osum, Rama: Ndjesë,
kanionet e Skraparit nuk preken
Klosi: Leja mjedisore, me koordinata të manipuluara
Kryeministri Edi Rama

lajmëroi dje anulimin
projektin e HEC-it

mbi lumin Osum. Pas reagi-
meve që shkaktoi kjo çësh-
tje në opinion publik, Rama
kërkoi edhe ndjesë publike,
duke falënderuar qytetarët
që përmes platformës së
bashkëqeverisjes ngritën
këtë çështje. "Kanionet e Sk-
raparit nuk preken. Qyshse
u krye procedura ligjore e
miratimit të një lejeje të
dhënë nga qeveria e më-
parshme dhe u mor sinjali
se diçka nuk shkonte, min-
istri i Mjedisit, Blendi Klosi
nisi hetimin administrativ
të lejes mjedisore, e cila re-
zultoi një fabrikim kriminal
me koordinata të manipulu-
ara", u shpreh dje Rama në
një status në rrjetin social
"Facebook", shoqëruar edhe
me një foto të tij, gjatë një
udhëtimi në këto kanione.
"Individët e përfshirë në këtë
fabrikim do të kallëzohen në
prokurori, ndërsa e gjithë
procedura do të anulohet.
Falënderoj qytetarët që na e
çuan të parët këtë sinjal
përmes platformës së bash-
këqeverisjes 'shqiperiaqe-
duam.al' dhe të gjithë të
tjerët që u përfshinë në pub-
likimin e këtij krimi të mbe-
tur në tentativë", u shpreh
Rama. "Asnjë qeveri askund
në botë nuk është e paga-
bueshme, por qeveritë dal-
lojnë nga mënyra sesi re-
agojnë, qoftë kur gabojnë,
apo qoftë si në këtë rast kur
pa dashje mund të jenë duke
gabuar. Ndjesë kujtdo që me
të drejtë u shqetësua apo
pikëllua nga lajmi i keq i
prekjes së kanioneve magji-ke
dhe mezi pres të rikthehem
atje, në duart e djemve e va-
jzave të mrekullueshme të
Federatës Shqiptare të Raftin-
gut", u shpreh kryeministri.
PARALAJMËRIMI IPARALAJMËRIMI IPARALAJMËRIMI IPARALAJMËRIMI IPARALAJMËRIMI I
METËSMETËSMETËSMETËSMETËS

Por, sipas 'BIRN', shqetë-
simi u përcoll në qeveri më 9
mars 2017 nga ish-kryetari i
Kuvendit, Ilir Meta, i cili
kërkonte vlerësim serioz të
projektit si dhe kujdes të
veçantë në rishikimin e lejes
për këtë veprimtari, që sipas
Metës, "dëmton perspek-
tivën e zhvillimit të një treve
të rëndësishme të Shqipërisë.
Shkresa të cilën 'BIRN' e dis-
ponon i drejtohet ish-minis-
trit të Mjedisit, Lefter Koka
dhe i shkon për dijeni kryem-
inistrit Edi Rama dhe minis-
trit të Energjisë dhe Indus-
trisë, Damian Gjiknuri.
Bashkangjitur shkresës me
titull "Shqetësime ndaj pro-
jektit mbi lumin Osum" gjen-
det edhe harta e projektit

bashkë me shpjegimin se në
lejen e ndërtimit të KKT-së
mungon "referimi për par-
celën 36, që ndodhet afërsisht
në mes dhe bën lidhjen e
kanalit të dy veprave".
MINISTRIMINISTRIMINISTRIMINISTRIMINISTRI

Nga ana e tij, ministri i
Mjedisit, Blendi Klosi dek-

laroi dje në një lidhje tele-
fonike për "News 24" se leja
mjedisore që i ishte dhënë
një kompanie, e cila do të
ndërtonte në kanione dy
HEC-e ishte dhënë me koor-
dinata të manipuluara. Klo-
si theksoi se një nga HEC-et
do të pengonte një nga ujë-

varat më të bukura të kan-
ionit, ndërsa tjetri do të
shfrytëzonte rrjedhën që
furnizon këtë bukuri naty-
rore, shkruan "BalkanWeb".
"Isha në vend për të parë sit-
uatën. HEC-et kanë qenë të
ndërtuar mbi një sistem të
gënjeshtër koordinatash.
Ndaj isha sot për të parë nga
afër. Një nga HEC-et do të do
të shfrytëzonte një nga pellg-
jet e kanionit, ndërsa tjetri
do të pengonte një nga ujë-
varat më të bukura. Do
shikojmë edhe lejet e tjera të
ndërtimeve të HEC-eve. Pasi
u dhanë koordinatat gabim,
edhe leja e ndërtimit të mje-
disit ishte gabim, po ashtu
edhe ajo e Këshillit Ko-
mbëtar i Territorit. Do prish-
tej një nga bukuritë e kami-
onit. Nuk ka filluar asnjë
ndërtim edhe për faktin se
leja u zbardh në dhjetor të
vitit 2017. Shqetësimi na er-
dhi nga Shoqata e Rafting
dhe Shoqata e Turizmit. Ne
reaguam menjëherë. Nga
verifikimi i dokumentacion-
eve pamë se leja ishte dhënë
në shkelje të ligjit", tha Klo-
si. Sipas tij, "do ishte një
katastrofë".

Kryetari i PD-së, Lul
zim Basha, deklaroi

dje se partia që ai drejton
se e do Shqipërinë sa më
shpejt në BE. Në reagimin
e tij pak ditë pas strate-
gjisë së KE për zgjerimin
e rajonit, Basha reagoi
duke thënë se, "ky raport
është një radiografi e tr-
ishtuar e realitetit sh-
qiptar dhe disa vendeve të
tjera të Ballkanit". "Sh-
qipëria në BE është aspi-
rata më e lartë e gjithë
shqiptarëve. Shqiptarët
duan të jenë pjesë e vërtetë
e Europës. Partia Demo-
kratike e do Shqipërinë në
BE. Unë personalisht dhe
bashkëpunëtorët e mi
kemi lobuar dhe vazh-
dojmë të punojmë me part-
nerët tanë europianë që
Shqipërisë t'i hapen nego-
ciatat. Ky është investimi
ynë ndaj të gjithë sh-
qiptarëve dhe të ardhmes
sonë të përbashkët", dek-
laroi dje Basha. "Ne duam

Kryetari i PD-së reagon për strategjinë e zgjerimit

Basha: Duam Shqipërinë në BE, por
vendi ka probleme me drogën e krimin

që negociatat të hapen, edhe
pse vendi përballet me
shqetësime të rënda dhe se-
rioze nga një sërë vendesh
anëtare të BE-së në lidhje me
krimin dhe drogën me
origjinë nga Shqipëria dhe
me emigracionin e pali-
gjshëm nga bashkëqytetarët
tanë që kanë humbur
shpresën dhe mundësitë të
jetojnë në Shqipëri", theksoi
kreu i PD-së. "Ne shpresojmë
që këto probleme të mos
ndikojnë në vendimin për

negociatat nga vendet e
BE-së dhe të mos pen-
gojnë hapjen e tyre. Me
këtë rast përshëndes
raportin për strategjinë
për zgjerim të BE-së, e cila
konfirmon vullnetin e
BE-së për anëtarësimin e
vendeve të Ballkanit", u
shpreh dje Basha. Por, si-
pas tij, strategjia ngre
probleme serioze dhe vë
gishtin mbi plagët krye-
sore që ka vendi ynë. Si-
pas Bashës, "raporti flet
qartë dhe më forcë për
kapjen e shtetit nga inter-
esat private dhe lidhjet mes
krimit të organizuar dhe
qeverisjes, për probleme të
rënda dhe serioze të kor-
rupsionit, për shkeljen e të
drejtave të njeriut dhe lir-
isë së medias, për ekonomi
jokonkurruese që duhet të
reformohet thellësisht, për
mungesën e zgjedhjeve të
lira dhe të ndershme dhe
për shtypjen e rolit të
opozitës politike".

"Financial Times": Shqipëria mund ta
kalojë Serbinë për anëtarësimin në BE

Shqipëria mund ta parakalojë Serbinë në rrugën drejt
anëtarësimit në BE shkruan gazeta e njohur britan-

ike "Financial Times". Në një editorial kushtuar zgjerim-
it të BE-së, kjo gazetë nënvizon faktin se "unioni nuk
duhet të zmbrapset (nga premtimi për anëtarësimin e
Ballkanit Perëndimor - shën. i përkth.) pasi, në të
kundërt, Rusia dhe Turqia do të mbushin këtë boshllëk".
"Pas një pauze të gjatë, BE ka dëshirë të flasë sërish për
zgjerimin e kufijve të saj. Vitin e kaluar, presidenti i KE-
së, Jean-Claude Juncker premtoi t'u ofrojë gjashtë
vendeve të Ballkanit Perëndimor një perspektivë të be-
sueshme për anëtarësimin në BE", shkruan gazeta. "Mbe-
tet në interesin e të gjithëve për të dhënë parashikime
realiste për shtetet e Ballkanit, ndërkohë që janë të
shumtë ata që dyshojnë në sinqeritetin e BE-së, pas viteve
të tëra pritjeje përballë dyerve të mbyllura", shton ajo.
"Premtimi i BE-së për anëtarësim ka qenë një nxitje krye-
sore për qeveritë ballkanike për të marrë vendime të vësh-
tira… Por, ka ende shumë rrugë për të bërë dhe ndikimi
i BE-së po ulet. Vetëm 26% e serbëve mendojnë tani se
anëtarësimi në BE është një gjë e mirë", shkruan "Fi-
nancial Times", raporton ATA. "Sidoqoftë, asnjë nga gjas-
htë vendet e Ballkanit Perëndimor nuk i ka plotësuar
kushtet e anëtarësimit. Dhe, përderisa KE ka shprehur
qartë se progresi drejt integrimit do të matet mbi bazën
e meritave dhe teorikisht çdo shtet mund të parakalojë
kryesuesit aktualë në garë (Mali i Zi dhe Serbia), atëherë
ajo merr në konsideratë përpjekjet e bëra kohët e fundit,
për shembull nga vende si Shqipëria, çka u përgjigjet
dyshimeve për favorizim, në veçanti të Serbisë", thekson
gazeta e njohur britanike "Financial Times".

BLENDI KLOSI
"Unë mbaj përgjegjësi për këtë situatë, ndaj them
se do të reagojmë më fort. Me porosi të
kryeministrit, që ka qenë mbështetës kryesor i
operacioneve të Ministrisë së Mjedisit, nuk ka
asnjë dakordësi në dëm të natyrës. Ne do bëjmë
detyrën funksionale për mbrojtje të mjedisit. Duhet
të ruajmë ekuilibrat", tha Klosi.



Kryeministri Edi Rama
në kanionet e Osumit
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Drejtori i Drejtorisë së
Përgjithshme të Shër
bimeve të Transpor-

tit Rrugor, Arben Isaraj ka
paralajmëruar rikonstruk-
tim të shërbimeve dhe gjithë
drejtorëve në qarqe. "Së shpe-
jti ne do i japim fund njëherë
e përgjithmonë mungesës së
profesionistëve në sportelet
e shërbimeve si dhe do të
forcojmë në maksimum
kërkesën e llogarisë për të
gjithë punonjësit tanë."
Kështu është shprehur Drej-
tori i Drejtorisë së Përgjiths-
hme të Shërbimeve të Trans-
portit Rrugor, Arben Isaraj
në analizën vjetore të vitit
të kaluar të Drejtorisë Rajo-
nale të Elbasanit. Sipas tij,
ofrimi i shërbimeve të përso-
sura për qytetarin duhet të
jetë edhe prioriteti i punon-
jësve të DPSHTRR-ve. Ndë-
rkohë, Isaraj u shpreh se ka
nisur puna për ristruk-
turimin e institucionit dhe
shërbimeve që ofrohen, pasi
sipas tij disa prej tyre nuk
janë të përsosura për shkak
të problematikave të tra-
shëguara. "Natyrisht që
ende disa shërbime nuk janë
të përsosura për shkak të
problematikave të trashë-
guara, por do të bëhet gjithç-
ka që të ketë sa më tepër cilë-

Analiza vjetore e DRSHTRR në Elbasan: Do të riorganizohet institucioni

Taksat e makinave, 5 %
kamatë për çdo muaj vonesë
Isaraj: Ka nisur puna për ristrukturimin e shërbimeve

Ornela Manjani

si në shërbimet që ofrohen
nga të 13-të Drejtoritë Rajo-
nale të Shërbimeve të Trans-
portit Rrugor." Isaraj ka
vlerësuar performancën e
Drejtorisë Rajonale të Shër-
bimeve të Transportit
Rrugor Elbasan. Ndërkohë,
Luiza Popja, Drejtore e
DRSHTRR Elbasan është

shprehur se në arritjen e
treguesve pozitivë dhe per-
for mancës së mirë ka
ndikuar puna e bërë në këtë
ndërmarrje shërbime, e cila
i ka dhënë fund edhe anke-
save të qytetarëve. Të ardhu-
rat gjatë vitit të kaluar në
DRSHTRR Elbasan janë re-
alizuar në masën 101.5%

krahasuar me planin e
miratuar për vitin 2017, ndër-
sa shpenzimet janë reali-
zuar në masën 89.56 %.
TAKSATAKSATAKSATAKSATAKSATTTTT

Ndërkohë në faqen zyr-
tare të Drejtorisë së Përgji-
thshme të Shërbimeve të
Transportit është publikuar
formula e taksës së maki-

nave, afatet e pagesës dhe
penalitet në rast shkelej
afatesh. "Taksa vjetore e
mjeteve të përdorura është
e vlefshme për 365 ditë dhe
caktohet sipas formulës: Cil-
indrata në cm3 x koeficienti
fiks sipas vjetërsisë x taksa
fikse për llojin e karburan-
tit. Taksa fikse për llojin e

karburantit është 12,5 lekë
për naftën dhe 10 lekë për
benzinën. Koeficienti llog-
aritet sipas vjetërsisë së
mjetit. Detyrimi për pagi-
min e taksës i takon pronar-
it të mjetit. E ardhura nga
taksa, për çdo rast, mblidhet
nga strukturat e Drejtorisë
së Përgjithshme të Shërbi-
meve të Transportit Rrugor,
drejtoritë rajonale, para kry-
erjes së kontrollit teknik
vjetor të detyrueshëm të
mjetit. Pronari i mjetit, i cili
nuk kryen pagesën e kësaj
takse brenda 10 ditëve nga
mbarimi i afatit të vlefsh-
mërisë së parashikuar, dety-
rohet të paguajë një gjobë
prej 5 për qind të shumës së
detyrimit të papaguar për
çdo muaj vonesë, por jo më
shumë se 25 për qind për çdo
vit,-thuhet në njoftim. Pavar-
ësisht nga pagesa e taksës
vjetore të mjeteve të përdoru-
ra, mbi makinat luksoze zba-
tohet taksë regjistrimi në
masën 70 000 lekë për
regjistrim të çdo makine luk-
soze dhe taksë e përvitshme
në masën 21 000 lekë çdo vit.
Taksa e përvitshme për au-
tomjetet luksoze është e vlef-
shme për 365 ditë. Detyrimi
për pagimin e taksës i takon
pronarit të mjetit.

"Natyrisht që ende disa
shërbime nuk janë të

përsosura për shkak të
problematikave të trashë-

guara, por do të bëhet
gjithçka që të ketë sa më

tepër cilësi në shërbimet që
ofrohen nga të 13-të

Drejtoritë Rajonale të
Shërbimeve të Transportit

Rrugor."
Drejtori i Drejtorisë së Përgjithshme të
Shërbimeve të Transportit Rrugor, Arben Isaraj

Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim po vlerëson dhënien e
një huaje për Trans Adriatic Pipeline AG (Gazsjellësin Trans Adriatik ose
“TAP”) i cili është ndërtuesi, pronari dhe operatori i projektit të Gazsjellësit
Trans Adriatik. BERZH është e angazhuar të promovojë zhvillim të
qëndrueshëm dhe të fortë mjedisor në të gjithë spektrin e aktiviteteve të
investimeve të saj. Ne zhvillojmë kontrolle të imtësishme si dhe monitorim
të detajuar të projekteve në të cilat investojmë. Si pjesë e këtij proçesi
dëshirojmë të ftojmë të gjithë palët e interesuara në një aktivitet të hapur
që do të organizohet ditën e Premte, datë 9 Mars 2018 tek Biblioteka “Vexhi
Buharaja”, Bulevardi Republika,  Berat nga ora 13:00 deri në orën 16:00.

Qëllimi i këtij konsultimi është  që publiku të ngrejë pyetje dhe të japë
mendime mbi rolin e TAP dhe  BERZH drejtpërdrejt tek përfaqësuesit tanë
në mënyrë që këto opinione të mund të mbahen parasysh në vendimarrjen
për financimin e projektit.

Formati i aktivitetit do të jetë informal duke ju dhënë mundësinë palëve të
interesuara të paraqiten në çdo kohë mes orës 13:00 dhe 16:00 dhe:

 Të ngrenë cdo lloj pyetjeje në lidhje me projektin TAP dhe
menaxhimin e impaktit mjedisor dhe social të tij (përfshirë  blerjen
e tokës dhe kompensimin);

 Të kuptojnë Politikën Sociale dhe Mjedisore të BERZH dhe masat
që kemi ndërmarrë për t’u siguruar se TAP vepron në përputhje
me këtë politikë;

 Të angazhohen drejtpërdrejt me Përfaqësuesit e BERZH.

Pyetjet e shkruara dhe komentet ose paqartësitë në lidhje me eventin
janë të mirëpritura dhe mund të dërgohen tek adresa:
environmentandsocial@ebrd.com deri në 31 Mars 2018.

Për më shumë informacion për TAP dhe investimin potencial të BERZH
në këtë projekt ju lutem vizitoni:

http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/trans-adriatic-pipeline-project.html

Programme: Customer and Performance Oriented Drinking Water and Sanitation
Services and “EU support Waste water management and treatment services”

(EUSWAM)

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. The water programme CPWS assists Albania to provide affordable
water supply and sewerage services to its population with an orientation at EU standards. The
realisation of the EU action “EU support Waste water management and treatment services” (EUSWAM)
delegated to GIZ aims at implementing the second component of “IPA 2016 - Support to Water
Management” sector programme, which seeks to enhance the implementation of the Na-tional Water
Reform and the progress of Albania towards EU water legislation requirements. The specific objective
of the EUSWAM Action is to reduce pollution in Adriatic coastal water via strength-ened capacities
and operation and maintenance of waste water infrastructure along the coast and in particular in
selected municipalities that have benefited from EU support for the development of their waste water
management infrastructure.

For the support of the EU/GIZ programme team GIZ Office Albania seeks the following staff:

Cleaner

Office services
The cleaner:
 cleans the office premises, rooms, furniture, carpets and windows
 checks and refills office supplies and articles in the kitchen and WCs
 sets up and prepares the conference rooms as instructed
 provides services at meetings, e.g. serves coffee and tea for guests and visitors
 reports if stocks, e.g. of beverages are low, and need to be replaced
 prepare small lunch for programme staff (including purchase)
 assists with other office work

Qualifications:
 Primary school education
 At least 2-4 years’ work experience in a comparable position
 Good communication skills
 Basic knowledge of English or German

Contract conditions:
 Full-time employment
 Programme office in Tirana
 Assignment period: 2 years

Please forward your application until 21st of February 2018 to GIZ Office Albania by E-Mail:
giz-albanien-hr@giz.de, including the following information: CV in English (Euro Pass format),
refer-ences.
Only short-listed candidates will be contacted for interviews.
GIZ is an equal opportunity employer and welcomes applications from all interested
groups without any discrimination!
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Kliton Spahiu, Petraq Dhimitri dhe Petrit Çeno

AKTUALITET

Çeno, Spahiu dhe Dhimitri, dyshime se shpërdoruan detyrën

Nën hetim për korrupsion, KLD
pezullon tre gjyqtarët e Apelit

Prokuroria: I shkaktuan shtetit një dëm prej 80 milionë lekësh

Tiranë-Elbasan, dy ish-zyrtarët
dëshmojnë te Krimet e Rënda
Qorduka e Alite u arrestuan pas Xhikës

SHKURT
Zbardhen dy pistat e
hetimit për atentatin

ndaj Lulzim Kullës

Atentati me eksploziv
ndaj Lulzim Kulllës

me 13 janar të këtij viti në
Shkodër dyshohet se ësh-
të kundërpërgjigje e një
konflikti të shkaktuar
mes klaneve të trafikut të
drogës jashtë vendit. Kjo
është një nga pistat e
prokurorisë së Shkodrës
për ngjarjen, ku Kulla
mbeti i plagosur rëndë
nga shpërthimi i eksploz-
ivit të vënë në një motor
pranë makinës së tij, dek-
laron Tv Klan. Burimet
thanë se kjo pistë lidhet
me një konflikt të mund-
shëm të Lulzim Kullës
dhe Klodian Çopjes, vël-
lait të Endrit Çopjes që u
arrestua të enjten si një
prej autorëve të atentatit.
Klodian Çopja është dënu-
ar nga një Gjykatë në Bri-
taninë e Madhe, me 17 vite
burg për trafik droge. Ai
dyshohet se ka pasur kon-
flikte me Kullën në Itali
për çështje droge. Në këtë
vend në vitit 2010, mëso-
het se Kulla është dënuar
me 12 vite burg. Por ai
mundi të kthehej në Sh-
qipëri, ku edhe u arres-
tua, por gjykata refuzoi
kërkesën e prokurorisë
për ekstradimin në Itali
duke vendosur që ai të
vuajë në Shqipëri dën-
imin e dhënë nga drejtë-
sia italiane. Pas kon-
vertimit të dënimit, Kulla
u dënua me vetëm 4 vite
burg. Pas një ekzaminimi
të kryer në një spital pri-
vat në kryeqytet, një mjek
kishte konkluduar se Kul-
la, vuante nga një sëmund-
je e pashërueshme dhe për
këtë shkak ai edhe u la i
lirë. Hetuesit po hetojnë
edhe një pistë tjetër pasi
nuk përjashtohet mundë-
sia që Endrit Çopja dhe
Argel Lulaj, edhe ky i ar-
restuar, të jenë paguar për
atentatin apo ta kenë kry-
er atë si favor ndaj një gru-
pi rival të Lulzim Kullës
në Shkodër.

ARRESTIMET

Këshilli i lartë i Drejtë
sisë pezulloi ditën e

djeshme nga detyra tre
gjyqtarë të Gjykatës së
Apelit Durrës. Përmes një
njoftimi në faqen zyrtare
KLD-ja bëri të ditur
lajmin, ku theksoi se
gjyqtarët e pezulluar janë
Petrit Çeno, Kliton Spah-
iu dhe Petraq Dhimitri.
Bëhet me dije se ata po
hetohen me akuzën e
shpërdorimit të detyrës
dhe korrupsionit.  Ky ven-
dim erdhi pasi anëtarët e
këshillit u njohën dhe

shqyrtuan materialin e
ardhur nga Prokuroria e Kri-
meve të Rënda. Gjyqtarët
dyshohen se janë sponsori-
zuar në dy udhëtime jashtë
vendit nga një biznesmen

durrsak, i cili ishte palë në
një proces civil që po shqyr-
tohej prej tyre. Më herët
Krimet e Rënda i kërkuan
KLD procedimin e tre
gjyqtarëve. Kjo pasi sipas

burimeve të prokurorisë në
dosjen hetimore kundër
tyre është administruar
përgjigjja e autoriteteve
spanjolle se nëpërmjet pag-
esës së kartës së kreditit të
shtetasit Fatjon Pula, kush-
ëriri i shtetasit Namik
Sadiku, i cili ishte palë e pa-
ditur në një proces civil që
gjykohej nga tre gjyqtarët,
ata kanë qëndruar në ambi-
entet e një hoteli në Span-
jë. Qëllimi i kësaj vizite ish-
te për të ndjekur derbin "El
Clasico" mes Real Madrit
dhe Barcelonës. Është

vërtetuar, sqaroi Prokuroria,
se Fatjon Pula ka paguar 450
euro për qëndrimin e tre
gjyqtarëve në hotel. Ndërko-
hë në kërkesën e saj, organi i
akuzës shtoi se dhe shpenz-

imet e tjera si bileta e
udhëtimit dhe bileta e
hyrjes në stadium, ka dy-
shime të forta se është
paguar nga shtetasi Namik
Sadiku.

AKUZA
Gjyqtarët Petrit Çeno, Kliton Spahiu dhe Petraq
Dhimitri po hetohen me akuzën e shpërdorimit të
detyrës dhe korrupsionit.  Ata dyshohen se janë
sponsorizuar në dy udhëtime jashtë vendit nga një
biznesmen durrsak, i cili ishte palë në një proces
civil që po shqyrtohej prej tyre.



Ina Allkanjari

Prokuroria e Krimeve të
Rënda ka marrë dje në
pyetje dy ish- zyrtarët

e Drejtorisë së Rrugëve, Ak-
sel Qorduka dhe Alben Alite.
Ish-zyrtarët dëshmuan
lidhur me skandalin e rrugës
Tiranë-Elbasan. Mësohet se
Qorduka dhe Alite kanë mo-
huar akuzat dhe nuk kanë
dhënë asnjë detaj lidhur me
këtë çështje.  Dy ish-vartësit
e ish-kreut të ARRSH,
Dashamir Xhikës ranë në
pranga disa ditë më parë pasi
dyshohen për korrupsion
dhe shpërdorim detyre me
fondet dhe projektet për
rrugën Tiranë-Elbasan, me
një dëm që prokuroria e për-
llogarit në 80 milionë euro.
Më herët gjykata e krimeve
të rënda zhvilloi seancën
gjyqësore për caktimin e
masës së sigurisë ndaj ish-
drejtorit të rrugëve,
Dashamir Xhika dhe 2 ish-
zyrtarëve të tjerë te kësaj
drejtorie, Aksel Qurduka dhe
Albes Alite. Burimet bëjnë
me dije se tre ish-zyrtarët
nuk kanë dhanë asnjë sqarim
gjatë seancës, duke preferu-
ar të flasin në një moment
të dytë. Ndërkohë jashtë
sallës së gjyqit, mbrojtësit
ligjorë nuk dhanë detaje për
mediat. Avokatët e tyre kanë
akuzuar prokurorinë se ka
vepruar me urgjencë pa

kryer veprime hetimore
lidhur me çështjen, dhe iu
është referuar pa asnjë ver-
ifikim të dhënave të kallëz-
imit që depozitoi ndaj tyre
ministri i Infrastrukturës
dhe Energjetikës, Damian
Gjiknuri. Ndaj Dashamir
Xhikës dhe dy ish-zyrtarëve
të tjerë rëndojnë akuzat e

shpërdorimit të detyrës,
kryer në bashkëpunim dhe
korrupsionit pasiv të zyr-
tarëve të lartë. Edhe KLSH
zbuloi shkelje në vitin 2016
për Tiranë-Elbasan dhe keq-
menaxhim të projektit, por
Ministria e Transporteve
nuk mori masa. Hetimet për
shkelje në ndërtimin e au-

tostradës Tiranë-Elbasan, i
udhëheq prokurorja e Kri-
meve të Rënda, Elisabeta
Imeraj. Në dosjen e prokuror-
isë thuhet se tre ish-zyrtarët
në shkelje të detyrës dhe të
ligjit, me veprime dhe mosve-
prime konkrete, me nënsh-
krime të amendimeve të kon-
tratës për ndërtimin e
rrugës, i kanë shkaktuar dëm
të konsiderueshëm buxhetit
te shtetit.  Gjithashtu, thek-
sohet se  tre ish-zyrtarët kanë
likuiduar punime të kontrak-
tuara më parë, kanë krijuar
vonesa në vendimmarrjet
për zgjidhjet teknike, dhe ka
pasur raste kur vlera e pro-
jektit të kontraktuar është

më e lartë se ajo e diskutuar
dhe e miratuar në parim nga
këshilli teknik. Tre ish-zyr-
tarët sipas organit të akuzës,
dyshohet se kanë vepruar me
qëllim përfitimin e padrejtë
monetar. Sakaq ish-drejtori i
Autoritetit Rrugor Shqiptar,
Dashamir Xhika po hetohet
edhe për vjedhje dhe abuz-
ime me tenderin e aksit
rrugor Elbasan- Gjinar. Në
lidhje me këtë çështje po
hetohen edhe Andi Toma
(ish-drejtor i Përgjithshëm i
Rrugëve nga viti 2008-2013),
Rexhep Tarba (mbikëqyrësi
i punimeve në rrugën e Gji-
narit), Agron Hysa, Kujtim
Hysa.

 Dashamir Xhika

 Aksel Qorduka

 Alben Alite

 Andi Toma

 Rexhep Tarba

 Agron Hysa

 Kujtim Hysa

Rruga Tiranë-Elbasan

Permbaruesi gjyqesore Genti Bushati nxjerr per shitje ne ankand pasurine  :

“Toke Are truall nr pasurie 222/11, vol 4 , faqe 83  ne Zonen Kadastrale  3652   ndodhur ne
fshatin Trush , Njesia Administrative Berdice , bashkia Shkoder
2. Çmimi me të cilin do të fillojë shitja në Ankand për pasurinë e siperpershkruar , eshte
në vleren 463,680 ( katerqind e gjashtedhjete e tremije e gjashteqind e tetedhjete) leke

Shitja e pasurise do te behet ( zhvillohet ) me date  15.02.2018  ora 16.16 ne Zyren e
permbaruesit gjyqesore Genti Bushati me adrese Rruga Don Bosko , Perballe Gjykates se
rrethit Gjyqesore Shkoder. Personat e interesuar duhet te derdhin perpara fillimit te ankandit
10 % te vleres si garanci ne Banken BKT dega Shkoder  me nr llogarie 41064051, ose ne
Tirana Bank me nr IBAN  AL74 2065 1017 0000 6

SHOQËRIA PËRMBARUESE PRIVATE “E.P.S.A”
SHPK NJOFTON SHPALLJEN E  ANKANDIT PER:

1- Apartament nr.3 me sip. 90.5 m², ZVRPP Tirane, Zona Kadastrale: 8250, Numri i Pasurisë: ND3/
241+1-3, Vol.18, Fq.80,  e ndodhur ne Rruga “N. Lena”,  Tirane. Kjo pasuri eshte e hipotekuar në
favor te ABI BANK SHA dhe ISPA sha. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 79.640 Euro.

2- Apartament nr.4 me sip. 103.4 m² , ZVRPP Tirane, ZK: 8250, Numri i Pasurisë: ND3/241+1-4,
Vol.18, Fq.81,  e ndodhur ne Rruga “N. Lena”,  Tirane. Kjo pasuri eshte e hipotekuar në favor te ABI
BANK SHA dhe ISPA sha. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 90.992 Euro.

3- Apartament nr.16 me sip. 189 m², ZVRPP Tirane, Zona Kadastrale: 8250, Numri i Pasurisë: ND3/
241+1-16, Vol.18, Fq.93, e ndodhur ne Rruga “N. Lena”,  Tirane. Kjo pasuri eshte e hipotekuar në
favor te ABI BANK SHA dhe ISPA sha. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 166.320 Euro.

4- Apartament nr.20 me sip. 103.5 m², ZVRPP Tirane, Zona Kadastrale: 8250, Numri i Pasurisë: ND3/
241+1-20, e ndodhur ne Rruga “N. Lena”,  Tirane. Kjo pasuri eshte e hipotekuar në favor te ABI
BANK SHA dhe ISPA sha. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 91.080 Euro.

Ankandi per te gjitha pasurite e sipërcituara zhvillohet ne date 22.02.2018, ora 16.00 ne zyren
e shoqerise “EPSA” shpk te ndodhur ne Rr “Ismali Qemali”, Pall Fratari, K.6, Tirane.

Per cdo informacion kontaktoni ne tel. 04 2262711 ose ne www.epsa.al
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Prokuroria u bllokoi 150 dokumente, banorët e zonës hidhen në protestë

Abuzimi me pronat në Gjirin e Lalëzit
dhe në Ishëm, pranga ish-kryekomunarit
Falsifikuan titujt e pronësisë, arrestohen edhe 3 ish-zyrtarë

Lëvizte me armë
pa leje, kapet

ish-luftëtari i ISIS
POGRADEC POGRADEC POGRADEC POGRADEC POGRADEC - Policia e

Pogradecit ka prangosur
një 27-vjeçar, pasi lëvizte në
qytet me pistoletë pa leje.
Bëhet fjalë për Fajton
Bonon, i skeduar më parë
si person me prirje
radikale. I riu nga fshati
Vërdovë u kap në një lokal,
në lagjen nr.1 të qytetit të
Pogradecit. Ndërsa iu gjet
dhe iu sekuestrua një pis-
toletë tip "TT" dhe 6
fishekë. Po sipas bluve, 27-
vjeçari dyshohet të jetë
autor i ngjarjes së ndodhur
më datë 29.01.2018 në fsha-
tin Vërdovë, ku është qël-
luar në ajër me armë zjar-
ri. I riu është një personazh
i njohur për policinë. Dy
vite më parë ai u arrestua
nga policia për lidhje me or-
ganizatën terroriste të ISIS,
por u la i lirë për mungesë
provash. Po ashtu, pak
kohë më parë Bono u kap
nga policia e Tiranës, pasi
ishte shpallur në kërkim si
pjesë e grupit kriminal të
Gjin Nikës, i cili është vrarë
disa vite më parë. Edhe në
këtë rast ai u la i lirë.

Operacioni "Porosia", përfundon në
pranga i 6-ti i bandës së tritolit

Klodiana Haxhiaj

DURRËSDURRËSDURRËSDURRËSDURRËS

Abuzimet me pronat në
zonën e Ishmit dhe të
Gjirit të Lalëzit kanë

çuar në pranga katër persona.
Policia e Durrësit ka arrestu-
ar ish-kryetarin e Komunës
Ishëm, Sulejman Ibrahimi;
sekretaren e ish-komunës, Or-
nela Shëmlikaj (me detyrë sek-
retare arshive protokoll në
ish-Komunën Ishëm; ish-
përgjegjësin e zyrës së Bujqë-
sisë, Enver Shima si dhe ish-
punonjësen e zyrës së Urban-
istikës, Shpresa Merdita.
Burime zyrtare nga Drejtoria
e Policisë së Qarkut të Dur-
rësit bënë të ditur dje se katër
ish-zyrtarët akuzohen se kanë
falsifikuar titujt e pronësisë.
Mësohet se ndaj tyre, Gjyka-
ta e Shkallës së Parë të Dur-
rësit ka dhënë masën e sig-
urisë "Arrest me burg". Të
njëjtat burime pohuan se ske-
ma e falsifikimit është e njëjtë
me atë në Spille, ku u përfitu-
an në mënyrë të padrejtë
rreth 36 ha. Edhe në Ishëm e
Gjirin e Lalëzit skema e falsi-
fikimit është zhvilluar krye-
sisht në zona ranore, të cilat
ktheheshin në truall.
Ndërkaq, banorët e Ishmit dje
janë hedhur në protestë, pasi
Prokuroria e Durrësit u ka
bllokuar 150 dokumente
pronësie për verifikim. "Na u
sekuestruan padrejtësisht do-
kumentet e pronës. Ne pronat
i kemi marrë sipas ligjit",
thanë ata.
ARRESTIMI

Burime nga policia e qytetit
bregdetar pohuan se pas një
hetimi të kryer nga Prokuror-
ia e Durrësit në bashkëpunim
me Departamentin për
Hetimin e Krimit të Organi-
zuar dhe Krimet e Rënda në
Drejtorinë e Policisë së Shtetit,
në kuadër të procedimeve pe-
nale nr. 1205. 2015, nr. 864.2016.
912.2016 nr. 1685.2016. nr.
2017.2016 dhe nr. 178.2016, të
filluar për shkak të abuzimit
me ndarjen e tokave sipas ligjit
për tokën dhe të disa kontrat-
ave qiraje për dhënie të hapë-
sirës publike plazheve, u bë i
mundur ekzekutimi i vendi-

meve për caktim mase siguri-
mi, për shtetasit:

1. 1. 1. 1. 1. Sulejman Ibrahimi (ish-
kryetar i Komunës Ishëm), i
datëlindjes 01.04.1968, lindur
dhe banues në Durrës, i dys-
huar për veprat penale:

 "Shpërdorimi i detyrës" e
kryer në bashkëpunim dhe
"Korrupsioni pasiv i personave
që ushtrojnë funksione pub-
like".

2. 2. 2. 2. 2. Ornela Shëmlikaj (me
detyrë sekretare arshivë pro-
tokoll në ish-Komunën Ishëm,
aktualisht në detyrë në Njësinë
Administrative Ishëm), e
datëlindjes 18.03.1994, lindur
dhe banuese në Ishëm Durrës,
e dyshuar për kryerjen e veprës
penale: "Shpërdorimi i detyrës"
e kryer në bashkëpunim.

3. 3. 3. 3. 3. Enver Shima, (me detyrë
ish-përgjegjës i zyrës së Bujqë-
sisë në ish-Komunën Ishëm) i
datëlindjes 05.05.1950, lindur

dhe banues në Kuraten, Ishëm
Durrës, i dyshuar për veprën
penale" "Shpërdorimi i
detyrës", kryer në bash-
këpunim.

4. 4. 4. 4. 4. Shpresa Merdita, (me
detyrë ish-punonjëse e zyrës
së Urbanistikës në ish-Komu-
nën Ishëm, aktualisht avoka-
te në Durrës) e datëlindjes
20.04.1970, lindur dhe banuese
në lagjen nr.18 Durrës, e dys-
huar për veprën penale: "Kor-
rupsioni pasiv i personave që
ushtrojnë funksione publike",
kryer në bashkëpunim.
PROTESTA
E BANORËVE

Përveç arrestimit nga poli-
cia të 4 ish-zyrtarëve, Prokuro-
ria e Durrësit ka bllokuar për
verifikim dokumentet e 150
banorëve të Ishmit, ndaj këta
të fundit janë hedhur në pro-
testë. Veprimi i organit të
akuzës erdhi, pasi ka dyshime

se 4-ish zyrtarët e Komunës së
Ishmit, përfshi këtu ish-
kryekomunarin, akuzohen se
kanë abuzuar me ndarjen e
tokave sipas ligjit dhe të disa
kontratave qiraje për dhënie

të hapësirës publike plazheve.
Të gjendur përballë kësaj sit-
uate, banorët janë mbledhur
para Prokurorisë së Durrësit,
ndërsa u shprehën se pronat i
kemi marrë sipas ligjit.

ELBASAN ELBASAN ELBASAN ELBASAN ELBASAN - Arrin në 6 numri i person-
ave të arrestuar për llogari të operacionit "Po-
rosia" në Elbasan. Dy ditë pas vënies në pran-
ga të 5 anëtarëve të bandës së tritolit, dje
blutë kanë kapur të 6-in. Bëhet fjalë për 30-
vjeçarin Erges Lipo, banues në Pogradec.
Ndalimi i tij u bë në Pogradec, pasi dyshohet
të ketë konsumuar veprën penale "Prodhi-
mi dhe mbajtja pa leje e armëve luftarake, e
municionit dhe lëndëve eksplozive, e kryer
në bashkëpunim". Mësohet se grupi i struk-

turuar kriminal u shkatërrua pas një hetimi
njëmujor me metoda speciale (nëpërmjet
agjentëve të infiltruar). Të mërkurën, blutë
e Elbasanit prangosën shtetasit: Geraldo
Yzeirllari, 20 vjeç, banues në Pogradec; Kristi
Maxhari, 21 vjeç, banues në Pogradec; Kris-
tian Petani, 22 vjeç, banues në Pogradec dhe
Edmond Abazi, 39 vjeç, banues në fshatin
Hudenisht. Gjatë kontrollit të ushtruar në
banesa, policia gjeti dhe sekuestroi 82
kallëpe tritol si dhe armë e drogë.

Gjiri i Lalëzit Banorët e Ishmit në protestë para prokurorisë së Durrësit

United Nations Development Programme

VACANCY ANNOUNCEMENT

The United Nations Development Programme in Albania is looking for qualified candidates who could fill the
following vacancies:

Posts Titles: 1- Team leader for mid-term review of the implementation of the National
Employment and Skills Strategy 2020

2- National Consultant – Mid-term review of the implementation of the
National Employment and Skills Strategy 2020 for Albania
3- National Consultant – Assess developments and draft the Annual
Progress Report 2017 in the employment and skills sector
4- National Consultant - Monitoring and Reporting
5- National Expert - Quality Assurance in VET
6- Legal Expert
7- Senior private sector expert

Type of Contract: Individual Contract
Project: Skills Development for Employment Programme
Duty Station: Tirana, Albania
Deadline for Application: February 19, 2018
Job Description: http://al.undp.org
Qualified and interested candidates are requested to apply online via UNDP Albania website:
http://www.al.undp.org/content/albania/en/home/operations/jobs/.
Interested applicants are advised to carefully study all sections of this ToRs and ensure that they meet the
general requirements as well as specific qualifications described. Incomplete applications will not be consid-
ered. Please make sure you have provided all requested materials. Qualified women and members of social
minorities are encouraged to apply.

TENDER  I HAPUR KOMBËTAR

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

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Blerje pjesë këmbimi, mirëmbajtje dhe
riparim të automjeteve të Bankës se Shqipërisë, për një periudhë një vjecare”

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur
kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 6,500,000 Lekë”.

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

Përfituesi:     Banka e Shqipërisë
BIC:               STANALTR
IBAN:            AL68 1011 1008 0000 0000 2222 222L; BIC

Përshkrimi: Blerje dokumente tenderi për tenderin me objekt: “Blerje pjesë këmbimi, mirëmbajtje dhe
riparim të automjeteve të Bankës se Shqipërisë, për një periudhë një vjeçare”

Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit, në
Bankën e Shqipërisë, deri më datë 07 Mars  2018, ora 11:00, kohë në të cilën do të hapet edhe tenderi, ku
ftohen të marrin pjesë kandidatët ose përfaqësuesit e autorizuar të tyre.
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Alvi Bajramaj: Nuk është faji i spitalit për këtë rast, prindërit nuk kanë bërë denoncim

Foshnja 8 muajshe nga Puka,
viktima e parë e fruthit në vend
Arrin në 65 numri i të prekurve nga virusi

Voltiza Duro

Virusi i fruthit ka
shënuar viktimën e
parë në vendin tonë,

ndërkohë që ISHP bën me dije
se aktualisht rezultojnë 65 të
prekur deri më tani. Foshnja
8 muajshe nga Puka ka ndër-
ruar jetë orët e vona të së di-
elës për shkak të komplika-
cioneve nga fruthi, por edhe
nga bronkopneumonia, e nuk
ka mundur të shpëtojë.
Burime nga Instituti i Shën-
detit Publik bëjnë me dije se
shkaku i vdekjes së fëmijës
kanë qenë problemet pneu-
monare, por që foshnja është
prekur edhe nga virusi i
fruthit. "ISHP normalisht që
është në dijeni të rastit, por
kjo foshnje nuk ka vdekur nga
fruthi, pasi ka pasur prob-
leme të mëparshme pneu-
monare e po trajtohej, por që
është infektuar dhe nga
fruthi",-theksojnë burime nga
ISHP për "Gazeta Shqiptare".
Vajza 8 muajshe ende nuk e
kishte mbushur moshën për
të bërë vaksinën MMR
kundër fruthit e nuk ka mun-
dur të mbijetojë për shkak të
problemeve të shumta me
frymëmarrjen, e temper-
aturës së lartë të shkaktuar
nga virusi i fruthit. Ndërkaq,

edhe Zyra e Marrëdhënieve
me Publikun në Qendrën Spi-
talore Universitare "Nënë
Tereza" tregon se pas komp-
likacioneve nga bronkopneu-
monia, foshnja nga Puka ndër-
roi jetë, në një kohë që famil-
jarët nuk kanë bërë asnjë de-
noncim.  "Foshnja e seksit
femër, 8 muajshe ka vdekur
ditën e diel në darkë, ka qenë

me bronkopneumoni, ka
ardhur nga Puka e është sh-
truar në QSUT. Familjarët
nuk kanë bërë asnjë denon-
cim pasi spitali nuk ka pasur
asnjë faj që ne ta mbanim të
fshehtë",-thotë për GSH, Alvi
Bajramaj, përgjegjës i sektorit
të Marrëdhënieve me Pub-
likun në QSUT. Ndërkaq deri
më tani numri i të prekurve

nga fruthi ka arritur në 65 në
vendin tonë e fëmijët po
mbahen të izoluar në dhoma
të veçanta. Përgjithësisht
grupmosha më e prekur nga
virusi është 0-1 vjeç, normal-
isht të pavaksinuar duke
qenë se vaksina MMR bëhet
pas moshës 1 vjeç, por egzis-
ton edhe një kontingjent
tjetër më i vogël i moshës 1

deri në 4 vjeç e gjysmë me
fruth, vaksina e të cilëve ësh-
të neglizhuar nga ana e
prindërve për shkak të frikës
nga autizmi. Më tej mjekët
bëjnë thirrje që fëmijët të
vaksinohen sa më shpejt të
jetë e mundur, e ISHP thek-
son se edhe personat e lindur
në vitet 80'-90' duhet të rivak-
sionohen nga e para.

EPIDEMI GRIPI,
23 MIJË TË SËMURË
NË JAVË
Këtë muaj, epidemia e
gripit ka arritur shifra
alarmante në vendin tonë,
ku brenda një javë mbi 23
mijë persona janë
paraqitur pranë spitaleve
për të marrë ndihmë.
Ndërkohë, në spitalin
"Shefqet Ndroqi", 9 prej të
shtruarve janë në gjendje
të rëndë, në një kohë që
në urgjencën e
Sanatoriumit mbi 50 të
sëmurë kërkojnë ndihmë
brenda 24 orëve. Mjekët
bëjnë me dije se një pjesë
e personave të paraqitur
në spital, kanë nevojë
urgjente për shtrim pas
komplikacioneve që
shfaqin. Sipas statistikave,
deri më tani kategoritë më
të prekura rezultojnë
fëmijët si dhe të moshuarit.
Aktualisht si në Europë,
edhe në Shqipëri po
qarkullon virusi AH1N1 çka
shkakton probleme të
shumta në rrugët e
frymëmarrjes si dhe
pneumoni.

STATISTIKAT PËR FRUTHIN
- 1 i vdekur - foshnja 8 muajshe nga Puka humbi jetën si

pasojë e komplikacioneve të shkaktuara nga
bronkopneumonia e temperatura e lartë që jep fruthi.

- 65 të prekur - aktualisht numri i personave të prekur
nga fruthi ka arritur në 65 e të sëmurët janë izoluar në
dhoma të veçanta.

- 0-1 vjeç - kjo është gruopmosha më e prekur për shkak
se ende  nuk e kanë bërë vaksinën MMR pasi nuk kanë
mbushur moshën.

- Vitet 80-90' - ISHP bën thirrje që të gjithë të lindurit në
vitet 1980-1990 të rivaksinohen sërish për fruthin.

 Programme: Customer and Performance Oriented Drinking Water and Sanitation Services
and “EU support Waste water management and treatment services” (EUSWAM)

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. The water programme CPWS assists Albania to provide
affordable water supply and sewerage services to its population with an orientation at EU standards.
The realisation of the EU action “EU support Waste water management and treatment services”
(EUSWAM) delegated to GIZ aims at implementing the second component of “IPA 2016 - Support
to Water Management” sector programme, which seeks to enhance the implementation of the
National Water Reform and the progress of Albania towards EU water legislation requirements.
The specific objective of the EUSWAM Action is to reduce pollution in Adriatic coastal water via
strengthened capacities and operation and maintenance of waste water infrastructure along the
coast and in particular in selected municipalities that have benefited from EU support for the
development of their waste water management infrastructure.

For the support of the EU/GIZ programme team GIZ Office Albania is looking for a:

Driver/ logistic position

A. Responsibilities

The driver
 provides passenger transport in an official car for programme staff, official visitors and guests
 runs errands for the office, e.g. sending letters and messages, paying bills and buying smaller
quantities of office supplies
 helps with transporting goods
 completes the vehicle log correctly and conscientiously in accordance with GIZ standards
 assists with other office work

B. Tasks

The driver
 cleans the interior and exterior of the vehicle(s) regularly
 checks oil, water, brakes and brake liquid, tyre pressure, battery levels and the entire vehicle
regularly, headlights, brakes, bodywork for dents etc.
 is responsible for the project vehicle documents and their good condition, keeping a vehicle log
and recording monthly maintenance
 calculates monthly petrol, oil and lubricant consumption for the daily cash fund and for forwarding
monthly vouchers to cost accounting

 reports need for service and carries out minor repairs
 immediately reports all involvement of the project or office vehicle in accidents, including minor
accidents, damage, loss or theft of vehicle fittings
 taking account of all available information on road conditions, accessible routes and locations

Knowledge management
The driver
 uses all available information (including current radio news on traffic conditions) to update daily
knowledge of road conditions, current passable routes and locations, and shares this information
with other office drivers

Other duties/additional tasks
The driver
 assists other colleagues as needed in other programmes if there is no travel pending, carries
out other office work on request

C. Required qualifications, competences and experience
 secondary school education
 holds a valid driver’s licence
 at least 5-7 years’ work experience as a driver with references
 no major accidents in the past 3 years
 good knowledge of the English, ideally a knowledge of German
 discipline and punctuality
 resilience and patience
 appropriate appearance and attire (friendly manner with all passengers)
 ensures unrestricted availability of vehicles at all times and reports restrictions immediately
 willingness to upskill as required by the tasks to be performed – corresponding measures are
agreed with management

Contract conditions:
 Full-time employment
 Programme office in Tirana, regularly missions to local partners (3 Pilot cities and the coastal
WWTPs/WUs and municipalities of the programme)
 Assignment period: 2 years

Please forward your application until 21st of February 2018, to GIZ Office Albania by E-Mail: giz-
albanienhr@giz.de, including the following information: CV in English (Euro Pass format),
references.

Only short-listed candidates will be contacted for interviews. They might be asked to bring certified
copies of their diplomas and work certificates.

GIZ is an equal opportunity employer and welcomes applications from all interested
groups without any discrimination!
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Ornela Manjani

Agjencia e Trajtimit të
Pronave ka përfundu
ar procesin e vlerë-

simit financiar të vendimeve
përfundimtare për dosjet e
vitit 1997, të cilat kanë njohur
të drejtën e kompensimit të
subjekteve të shpronësuara
në të gjithë vendin. Në për-
fundim të procesit të veri-
fikimit të vendimeve të ad-
ministruara pranë arkivës së
ATP-së, u identifikuan gjith-
sej 1462 vendime të vitit 1997,
të cilat kanë njohur të drejtën
e kompensimit të subjekteve
të shpronësuara. Të dhënat
lidhur me numrin e vendim-
it, gjeneralitetet e subjekteve
të shpronësuara, sipërfaqja e
njohur për kompensim, vlerë-
simi financiar përkatës apo
mangësitë në dokumentacion
dhe problematikat në
vlerësim jepen të detajuara
për çdo dosje. Numri total i
vendimeve të viteve 1993-
1997, që kanë njohur të
drejtën e kompensimit të sub-
jekteve të shpronësuara dhe
që janë vlerësuar financiar-
isht e publikuar nga ATP-ja
është 17 318 vendime. "Gaze-
ta Shqiptare" publikon listën
e plotë me përfituesit e vitit
1997 së bashku me vlerën fi-
nanciare.
APLIKIMI

Agjencia e Trajtimit të
Pronave u bën thirrje pronar-

ëve të aplikojnë për të marrë
kompensimin. "Subjektet, të
cilët disponojnë një vendim
përfundimtar të vitit 1997, të
vlerësuar financiarisht dhe të
publikuar kanë të drejtë dhe
mund të paraqiten të ap-
likojnë për kompensim pranë
ATP-së, duke plotësuar dhe
paraqitur dokumentacionin e
kërkuar sipas kritereve të për-
caktuara në VKM-në nr.223,
datë 23.03.2016, për "Përcak-
timin e rregullave dhe të pro-
cedurave për vlerësimin dhe
shpërndarjen e fondit finan-
ciar e fizik për kompensimin
e pronave, i ndryshuar", - thu-
het në njoftimin e Agjencisë
së Trajtimit të Pronave, që
mban firmën e drejtores së
përgjithshme, Jonida Baçi.
"Njoftojmë të gjitha subjektet
e interesuara se në bazë të

ligjit nr.133/2015, neni 19, pika
1, kanë të drejtë të ankohen
kundër vlerësimit financiar
të kryer nga ATP-ja për për-
caktimin e vlerës së pronës
në Gjykatën Administrative
të Apelit brenda 30 ditëve nga
dita e publikimit, vetëm për
vlerën e kompensimit. Të
gjitha subjektet, të cilat evi-
dentojnë mangësi në doku-
mentacion dhe problematika
në vlerësim në regjistrin e
vendimeve të vitit 1997 të
bërë publik nga ana e ATP-së,
se në bazë të Ligjit nr.133/
2015, neni 16, pika 2, mund të
plotësojnë dokumentacionin
e nevojshëm për vlerësimin
financiar të vendimit të ko-
mpensimit, brenda një afati
prej 6 muajsh nga data e pub-
likimit të regjistrit", - thuhet
në njoftim.

MUNGESA E
DOKUMENTACIONIT

Sipas ATP-së, në rastet kur
subjektet e interesuara nuk
sjellin dokumentacion të
nevojshëm për vlerësimin fi-
nanciar të vendimit të ko-
mpensimit brenda afatit 6-
mujor nga data e publikimit
të regjistrit, si dhe në rastet
kur ATP-ja është në pam-
undësi objektive për të vlerë-
suar pronën, bazuar në doku-
mentacionin që disponon,
vendimi i kompensimit vlerë-
sohet financiarisht. ATP-ja
njofton të gjitha subjektet, që
për çdo informacion apo
paqartësi lidhur me të dhënat
e publikuara në regjistër apo
që nuk i gjejnë të publikuara
në të, mund të paraqiten
pranë sporteleve tona për sqa-
rime dhe informacion më të

detajuar. Gjithashtu, ATP ka
filluar punën dhe së shpejti
do të përfundojë procesin e
vlerësimit financiar të vendi-
meve përfundimtare të vitit
1998 dhe në vijim sipas ren-
dit kronologjik do të vlerëso-
hen të gjitha vendimet, të cilat
kanë njohur të drejtën e ko-
mpensimit të subjekteve të
shpronësuara për të gjithë
territorin e Republikës së Sh-
qipërisë.
DOSJET E
PËRFUNDUARA

Me përfundimin e proces-
it të vlerësimit financiar të
vendimeve përfundimtare të
vitit 1997, si dhe nga përditë-
simi i regjistrit të vendimeve
për vitet 1993- 1996, numri to-
tal i vendimeve të viteve 1993-
1997, që kanë njohur të drejtën
e kompensimit të subjekteve

të shpronësuara për të gjithë
territorin e Republikës së Sh-
qipërisë dhe që janë vlerësuar
financiarisht e publikuar nga
ATP është 17 318 vendime.
ATP, nga hyrja në fuqi e Ligjit
nr.133/2015 e deri më tani ka
përfunduar vlerësimin finan-
ciar për 67 % të të gjitha ven-
dimeve përfundimtare, që
kanë njohur të drejtën e ko-
mpensimit të subjekteve të
shpronësuara për të gjithë ter-
ritorin e Republikës së Sh-
qipërisë. Me ecurinë e punës
së deritanishme, kjo falë edhe
sistemit Ëeb-Gis të implemen-
tuar nga ATP, ky proces parash-
ikohet të përmbyllet përpara
afatit të përcaktuar në ligj për
përfundimin e vlerësimit finan-
ciar të të gjithë vendimeve për-
fundimtare, që kanë njohur të
drejtën e kompensimit.

Agjencia e Trajtimit të Pronave: Përfituesit kanë gjashtë muaj kohë për të plotësuar dokumentet

Vendimet e vitit 1997, emrat e
1500 pronarëve që kompensohen
Kanë njohur të drejtën e kompensimit për vitet 1993-1997 rreth 17 318 vendime

Qarku Emri  (Subjekti Kerkues)
Siperfaqe e 
kompensuar 

VLERESI
MI

Siperfaqe  e 
Njohur/ 
Mosnjohur 

Qarku Emri  (Subjekti Kerkues)
Siperfaqe e 
kompensuar 

VLERESI
MI

Siperfaqe  e 
Njohur/ 
Mosnjohur 

Qarku Emri  (Subjekti Kerkues)
Siperfaqe e 
kompensuar 

VLERESI
MI
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Njohur/ 
Mosnjohur 

(V(V(V(V(Vijon ngijon ngijon ngijon ngijon nga na na na na numri i djeshëm)umri i djeshëm)umri i djeshëm)umri i djeshëm)umri i djeshëm)
Dibër Beqir Koçi 85118 85188

Korçë Qerim Tahiri 37104 37104 1,325,701

Korçë Dallendyshe Xhaferi 4145 1400

Korçë VIKTOR KAPXHILLARI 3875 1255

Korçë Selami Afez Begollari 3000 3000 349,000

Korçë Hasan Cenko 3000 3000

Korçë Gjergji Mborja 6030 4480 ‐2,450,500

Korçë Guri Vantazi 2638 961 36,816

Korçë Eftimija Vantazi 17664 17664 676,713

Korçë Mbarime Dulellari 2260 2260 379,600

Korçë Myfit Hena 10200 1650 ‐7,505,400

Korçë Mihal Sotiri 5000 5000 155,978

Korçë Bido Luarasi 36800 36800 416,232

Korçë Beqir Beqiri 60000 60000 1,871,730

Korçë Demir Shkembi 19500 19500 480,247

Korçë Hasan Cenko 73200 73200 827,940

Korçë Hasim Terolli 2583 2583

Korçë Dilaver Muço 50425 50425 1,204,636

Korçë Bari Pera 12500 12500 389,944

Korçë Nazar Kaftira 45000 45000 1,763,368

Gjirokastër Riza Hajnaj 140000 140000 3,447,927

Shkodër Ded Kaçi 20250 15250

Fier Shahin Majaci 15000 10500

Fier Josif Bare 19500 19500 747,051

Fier Llambi Bare 17500 17500

Fier Selim Hoxha 523330 523330

Fier Nexhip Hoxha 189600 189600

Fier Haziz Mahmutaj 120000 120000 2,342,401

Fier Kozma Ndreko 340000 340000 7,626,669

Fier Avni Braçe 70000 70000 3,115,904

Fier Haxhi Brace 142000 142000

Dibër FERIDE GUGA 500 500 1,706,000

Dibër SADETE SHEHU 3740 3740 430,100

Fier Petrit Zariu 131950 131950

Shkodër Zef Ndoka 3000 0

Shkodër Hamit Mus Mehaj 550 0 0

Kukës Ramiz Dan Istrefi 37000 370000 1,889,975

Kukës Isuf Rushit Cengu 11180 0 ‐780,290

Elbasan HAJRIE TAHIRAJ  9700 9700 5,662,627

Elbasan KADRI TAHIRAJ 16934 11693

Elbasan SAMI KADIU 14000 2600 #########

Fier Hariz Ferko 21000 21000

Fier Osmen Xhafa 34200 34200

Korçë Skender Rexhollari 51018 51018 1,002,039

Korçë Mihallaq  Bice 37399 37399 734,550

Korçë   50000 50000 569,036

Korçë Emin  Hoxha 21877 18188 ‐5,134,681

Korçë Nazar  Mimini 1944 561 ‐1,996,200

Korçë   74769 73769 850,924

Korçë   15240 15240 173,442

Korçë Llazi Gusho 9171 9171 104,372

Korçë Gjyladin (Xheladin) Afisllari 33815 26215 298,346

Korçë Nikolla  Vako 3912 3912 768,353

Korçë Piro Llazo Mehilli 21000 3000 ‐4,980

Korçë Esma  Elezi 44600 44600 507,580

Korçë Vllazëria Çollaku 4146 240.5

Kukës Rame Ali Ramallari 3040 1215 30,805

Kukës Myftar Asllan Cena 11160 3389 ‐651,233

Kukës Enver Mustaf Elezi 375 0 0

Kukës Ferit Arif Elezi 570 0

Fier Hyqmet  Myrsela 17388 5000

Korçë Demir  Bajraktari 1575 647 0

Korçë Qemal  Palla 14385 13565 154,379

Dibër ABAZ KOLA 1850 1000

Durrës Qamil Merlika 7000 5000 500,000

Fier Kristaq Stambolliu 56000 56000 #########

Fier   18600 18600

Fier   78040 78040 3,495,305

Fier Zija Perkazi 60000 60000

Fier Bujar Cane 41850 41850

Fier Flamur Zavalani 25080 25080 1,123,299

Fier Kadri Kodheli 37000 37000

Fier Zoi Ndreko 64000 64000 2,866,473

Fier Mane Ferko 55000 55000 2,463,375

Fier Spiro Sauli 50480 50480

Lezhë Zenun Sheta 14000 3500

Lezhë Lume Xhepa 19275 18775

Elbasan SHAQR HIMA 13065 13065 6,053,956

Elbasan XHEMILE DASHI 19757 489,465

Elbasan MEHMET FAQOLLI 27000 27000 669,076

Elbasan TAFIL REXHEP KERCINI 19820 19820 491,151

Elbasan BIHANE PRRENJA 14100 14100 276,937

Korçë Uran Kostreci 750 750

Korçë Myftar Tare 1136 385

Korçë Bektash Male 1107 1107 106,272

Fier Mihal Mecalliu 30000 30000 1,335,388

Fier Aristir Çuko 72000 72000

Fier Brahim Fera 361800 171180

Korçë Farije  Shaholli 21000 21000 517,189

Fier Gora Nushi 226000 157600 7,015,236

Gjirokastër Refie Vrekaj 49587 49587

Gjirokastër Nevro Dalani 29100 29100

Korçë KIMET KOLLCINAKU 788 172

Korçë Hysen Orhan 17500 17500 341,600

Korçë Hysen Orhan 13200 13200 149,301

Korçë Hysen  Orhan 6000 2232 53,808

Kukës Mustaf Neza 7790 7790 346,756

Lezhë Muhamet Rama 12700 7700

Tiranë HAKI ALLA 7500 1500 672,000

Tiranë ALLA 9500 1580

Tiranë NADIRE ZELA 9500 1800 806,400

Gjirokastër Shyqyri Dulo 32000 32000 361,941

Gjirokastër Qatip Hysoskendaj 80049 80049 1,562,557

Korçë BEDRI GANE 4967 4967 154,949

Korçë Gjenci Kosturi 148250 149250 5,080,083

Korçë   1750 1750 54,592

Gjirokastër Duro Kopo 42080 42080 475,953

Gjirokastër Skender  Beqari  84200 84200 952,358

Fier Ali Osmani 77750 77750 3,971,501

Fier Qamil Isufi 40000 40000 780,800

Fier Lili Bare 17200 17200 658,937

Fier Themi Dema 46000 46000

Fier Myzafer Hoxha 23500 23500

Fier Nuri Balaj 1045800 1045800

Fier Fuat Zyberi 91000 91000

Fier Xhemil Braka 577100 192710 #########

Fier Kristaq Prifti 44300 44300

Fier Hasime Ndreu 10518 10518

Fier Telemak Nushi 409820 175982 7,975,670

Fier Hedie Delibashi 138000 138000 5,286,821

Fier Sherif Krasniqi 800 800

Fier Gori Vidhi 2700 1720

Fier Idajet Feleqi 16900 14874

Fier Ndoni Gjini 253500 160350 7,194,291

Lezhë Mark Gjok Ruci 21793 21793 1,113,195

Fier Vullnet Serjani 1085 458

Korçë Vasfi Çekiçi 33480 28920 979,956

Korçë Mersin Ibi 63716 62386 705,626
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Korçë Haki  Kapa 967 355 4,015

Korçë Lytfi Ibi 67900 66976 757,542

Korçë Sefedin  Palla 16340 15204 171,966

Korçë Nazar  Shkullaku 35672 35672 403,473

Korçë   22380 22380 253,133

Korçë Elmas  Çela 84000 84000 950,095

Korçë Muhamet  Berberi 39960 39960 451,974

Korçë Isa Çaush Bramellari 14960 13784 155,905

Korçë Sofije Sotir 240 0 0

Tiranë ZYHDI FORTUZI 35000 22500

Tiranë ABDULLA TAGANI 3525 1102

Lezhë Lek  Frrok Gjoni 41700 41700

Tiranë KADIA, (SUFNIQI) IBRAHIM 150000 150000

Tiranë SEIT, SEHIT CULLHAJ 54386 0 804,144

Tiranë SHAQIR ALLA 60000 0 0

Tiranë DAJLAN OMERI 62000 62000 2,758,342

Tiranë HAXHI GURI 13502

Korçë Barije  Agolli 739 739 141,888

Korçë   7400 7400 227,215

Korçë   2000 2000 336,000

Korçë Edije  Kello 2000 2000

Korçë Edije  Kello 13000 13000 490,199

Lezhë Marte Gjok Ndoja 2820 2820 141,781

Shkodër Gjeke Preka 20910 10900

Gjirokastër Asllan Imeri 9700 9700

Korçë Nafije, Kadri Spaho 24445 24445 921,762

Korçë Shyqyri Dikollari 3000 3000 72,722

Korçë   38038 38038 1,184,530

Korçë Teki Hoxha 75500 75500 2,318,209

Lezhë Ndue Gjergj Perlola 688

Tiranë ENVER BALLA 7151 5012 ‐3,818,689

Korçë Pavli Dimashi 40460 40460 450,430

Durrës Spiraq Kulja 3400 3400

Durrës Pranvera Deliallisi 13800 1500

Lezhë Ndue Gjergj Kolziu 54900 54900

Korçë Vexhide Heri 31668 31668 836,035

Korçë Viktor Agolli 2945 2945 500,650

Korçë Refihan Telo 1430 1430 166,000

Korçë Gazi Lulja 84 84 8,400

Korçë Sofia Ropi 1890 1890

Korçë Mitke Lapi 500 500 50,000

Korçë Sejfi Sadikaj 3522 3522 352,200

Korçë Alije Hoxha 2850 2650 310,000

Lezhë Gjin Mark Kola 7000 7000 351,938

Tiranë DEMNERI 80000 80000 3,505,011

Lezhë Mehill Zef Prenga 740 740 37,205

Korçë Bexhe  Kolaneci 10222 9000

Korçë Saip Isa Duli 2100 2100 360,400

Fier Asqeri Hyskaj 238000 238000

Tiranë MENDUHIJE GJECI 620 516 ‐2,858,672

Tiranë 142 66 4,419,954

Korçë Gezim Orhani 36000 36000 373,636

Korçë Behije Duci 25000 25000 480,323

Korçë Resmije Pasho 1598 1598 38,736

Korçë 10420 10420 393,093

Gjirokastër Astrit Mezini 12000 2508

Fier Ali Tafa 67200 67200 2,944,209

Fier Isuf Metanaj 3000 3000

Shkodër Ejll Gjoni 15000 500

Lezhë Preng Nikoll Marku 14860 14860 285,504

Fier Rronje Pashaj 1000 1000 574,592

Korçë Vladimir Kroi 32556 31486

Korçë Azem Zenullari 52230 52230 1,003,491

Tiranë ALI DERVISHI 77086 2,827,531

Tiranë IBRAHIM ALLA 11500 2000 896,000

Tiranë NEBI DURO 1359 99.2 3,101,984

Tiranë BEDRIJE MOLLA 18000 6010

Tiranë RAMAZAN PETI 18600 6600 #########

Tiranë RAMAZAN PETI 14500 4303 #########

Tiranë 12000 7588 #########

Korçë Mustafa Myrtollari 27834 27834 674,713

Korçë Lefter Tili 70313 70313 2,651,334

Korçë Sulejman Hysenllari 8000 8000 89,062

Korçë Gaqo Tili 38326 38326 1,445,181

Korçë Mustafa Pilinçi 1576 1576 38,203

Korçë Ferit  Tahirllari 11340 11340 217,875

Korçë Mbarime Dulellari 86560 86560 2,657,804

Korçë Petrit Bamkallari 39750 39750 1,220,509

Elbasan NEVRUZ TAFA 81624 81624 4,103,592

Elbasan ISUF KOCI 26710 26710 297,355

Elbasan DEMIR AGOLLI 1000 1000 574,592

Korçë Hasan  Mazelli 70673 70673 786,782

Korçë Floresha  Belli 337 299 ‐287,216

Korçë Lutfi Ibi 43011 42232 448,344

Korçë   87688 2144 411,648

Korçë Arife  Gjata 20580 20580 228,752

Korçë   25150 25150 279,988

Korçë Ligor Gjergo 10740 10740 206,347

Korçë   40935 40935 455,718

Korçë Sotiraq  Kreste 1800 1800 345,600

Korçë Koli Kapbardhi 11195 3795 72,912

Korçë Piro  Tasellari 5000 5000 415,000

Korçë Riza  Hoxhallari 816 784 ‐179,040

Korçë Aleksandra  Vesho 270 40

Korçë   476 372

Lezhë Pashk Perndoj 33000 0

Shkodër Viktor Kumrija 25000 25000 60,602

Shkodër Bukurije Kali 60000 60000 2,911,027

Shkodër Gjon Gjeloshi 20000 20000 614,095

Shkodër Qani  Kadija 15000 15000 4,605,714

Shkodër Ismail Kombi 9000 9000 276,343

Shkodër Pjerin Deda 48000 48000 1,473,828

Tiranë SEFER ABAZI 72000 2000

Tiranë 160 42 1,478,358

Tiranë SANIJE HOXHA 30860 20860 #########

Tiranë JONUS HOXHA 3970 0 0

Tiranë Muharrem Asllani 42 42 2,812,698

Tiranë Tefik Gjinali 18000 0 #########

Tiranë ALLA 49635 26563

Tiranë MEHMET DAJA 38265 18200 #########

Tiranë REXHEP PICIRI 218 71 4,754,799

Tiranë ALI QORALIU 40019 20133 #########

Tiranë 32530 22530 #########

Korçë Vangjeli  Gjeli 135 135 221,400

Korçë Bashkim  Minga 94214 94214 1,048,857

Korçë Beqir  Bardhi 1126 606

Korçë Zydi Meço 12600 1260 452,307

Korçë Thimi Risto 11625 11625 417,307

Korçë Haxhire Bylykbashi 18875 18875 551,731

Shkodër Meliha Beqi Ulqini 5000 5000

Shkodër Tonin Ceklijej 398 398 3,387,378

Fier Fejzi Gropa 2500 2500 7,120,000

Korçë Imir  Zhuli 4680 4680

Elbasan SOFIE ALLKO (KURTI) 20600 20600 475,384

Elbasan QANI KOKONOZI 3500 2500 ‐672,720

Lezhë Pashk Lufi 5940 600

Lezhë Sadri Reçi 172.5 0

Fier Qamil Hoxha 555200 190520

Fier Lame Shahini 85687 85687 4,101,254

Fier Ymer Nuhaj 2800 2800 51,214

Fier Thanas Gërxhi 14000 14000 441,025

Fier Tatjana Zoto 115000 115000

Fier Pandeli Laze 72000 72000 3,003,074

Durrës Marie Çoça 13000 6000 #########

Tiranë XHEMAL SYZIU 0 412,307

Tiranë SHAQIR ALLA 50000 50000

Tiranë 50000 50000

Tiranë FATOS AJAZI 31200 31200

Shkodër Fredinand Pistulli 38500 38500 1,200,255

Shkodër Shpetim Bushati 48000 48000 2,002,049

Shkodër File Marashi 13200 13200 385,846

Shkodër Esat Bushati 43000 43000

Shkodër Vehibe Kazasi 22000 22000 991,452

Shkodër Shyqyrie Halluni 39000 39000 1,866,665

Shkodër Marije Hila 15000 15000 197,538

Shkodër Adem Halili 2400 2400 70,154

Durrës Muhamet Domi 8600 0 0

Durrës Sulejman Lila 24000 24000 1,148,717

Durrës Ismail Çangu 20438 20438 751,264

Durrës Vath Stafuka 14105 14105 588,311

Gjirokastër Erbap Stroka 600 500

Gjirokastër Mero Beges 438 438

Gjirokastër Selman Como 2148 2148 326,496

Gjirokastër Tomor Bendo 6000 2100 ‐7,200,000

Lezhë Serafin Gjoka 325000 19000

Fier Zaim Myftari 115777 115777 3,687,107

Lezhë Rasim Bercaj 67000 0

Fier Ymer Korçari 68800 68800 2,084,100

Fier Perikli Ziu 133631 133631

Fier Zabit Fejzullahu 25000 25000 1,042,734

Fier Zogu Gjergji 65000 65000 1,188,888

Fier Nadir Ferko 8500 8500 2,286,500

Fier Kovaç Paja 25000 3800 1,300,930

Fier Rrapi Sallaku 138600 138600 5,780,917

Fier Panoeli Ikonomi 210000 156000

Fier Llazar Pushi 120000 120000 5,005,123

Fier Qemal Prenjasi 57000 57000 2,728,202

Fier Zaim Myftari 13440 5011

Fier Haki Malaj 12776 10277

Fier Nuri Behaj 29300 29300 535,914

Fier Adem Borova 175 115

Fier Naun Ikonomi 210000 156000

Gjirokastër Vilson Abazi 3270 2555

Korçë Flora Kajno 200 0 0

Korçë Adem Guri 2220 2220 222,000

Korçë Ferik Bacelli 562 562

Korçë Fatmir Ramolli 500 500 50,000

Korçë Halim Kulla 1790 1790 179,000

Korçë Beqir Bashllari 9811 9811 1,012,950

Korçë Dylber Pashollari 1134 1134 192,780

Korçë Teki Bregu 9000 1755 ‐549,000

Durrës Xhavit Sfinjari 3767 3453 1,364,875

Korçë Fazlli Agolli 10700 10700 1,070,000

Durrës Nuri Tafaruçi 18000 11800 2,678,600

Korçë Marika Tasho 50000 5000 500,000

Korçë Selaudin Musaj 750 750 71,500

Durrës Shefqet Shima 13000 11630

Korçë Pellumb Agolli 4500 4500 161,538

Korçë Petraq Kapshtica 5500 5500 160,769

Korçë Violeta Terpini 107000 107000 2,469,228

Korçë Selman Koçillari 3314 966 93,501

Elbasan BAJRAM BUDINI 106275 106275 1,943,831

Elbasan HARTIE CONIKU (HARUNI) 24800 24800 262,837

Elbasan XHELIL MOLLAJ 55100 55100 907,449

Korçë Gurie  Menkshi 21505 21505 227,916

Korçë Petref  Mile 7988 5407 57,304

Korçë   8020 8020 84,998

Korçë Piro  Hila 18213 18213 193,025

Lezhë Komuniteti Mysliman Lezhe 10000 6845

Fier Llambi Dashi 49700 49700 2,325,781

Durrës Bajram Keçi 25000 12500

Durrës Shefki Mancaku 23500 7450

Durrës Vath Paja 12000 0 0

Durrës Riza Nraxhi 1980 1980

Durrës Bakushe Katreli 272 272 5,210,160

Durrës Tomorr Xhamia 4000 2954

Fier Muharrem  Rrapaj 14000 14000

Durrës Bektash Kamberi 110800 110800 6,277,069

Durrës Besnik Deda 4892 1238 0

Fier trashëgimtarët  32000 0

Tiranë ISLAM DENGU 8000 8000 33,159

Korçë Thanas Kallço 66825 66825 1,909,806

Elbasan ARTAN TABAKU 10000 10000 2,350,000

Lezhë Gjon Preng Gjoni 7976 5351

Dibër Memet Caka 11500 1420

Elbasan MYZEJEN BLLOSHMI 67020 67020 1,512,142

Elbasan DALIP, FEJZULLA QAZIM FAQOLLI 20000 20000 451,251

Tiranë BAJAME VOGLI 4400 4400 1,984,100

Tiranë KIMETE XHAFERRI 3600 3600 1,184,400

Tiranë GJYLE KAJA  10873 10087 3,318,623

Tiranë SHYQYRI MAHMUDAJ 2241 2241 721,789

Tiranë SKENDER GJONI 3332 3332 1,156,204

Tiranë RESMIJE SHEHI 3750 3750 1,233,750

Tiranë SULEJMAN HASA 1500 1500 493,500

Tiranë Naim Allajbeu 40 40 309,800

Tiranë FADIL LUSHKJA 888 888 6,877,560

Tiranë Kadri  Lushkja , Shaban  Lushkja 11000 5100 #########

Tiranë Shaban Xeka 24 24 185,880

Tiranë Ali Kola 1008 1008 331,632

Korçë Çiljeta Panariti 2190 2190

Korçë Stavri Toçi 1966 1670 ‐222,260

Korçë Ferdinand Pengo 550 550 101,750

Korçë Tera Qeleshi 660 660 112,200

Korçë Adem Beqari 4496 4496 449,600

Korçë Sami Mollaymeri 10200 1913 #########

Korçë Hodo Mullalli 1500 1500 295,500

Korçë Muharem Dushi 1200 1200 212,400

Korçë Adem Beqari 3700 3700 370,000

Korçë Shpetim Terolli 3930 2038

Dibër MUSTAFA SEFERI 720 720 2,456,640

Dibër TAXHEDIN SHEHU 3415 325 #########

Shkodër Qamil Abaz Sefa 102000 102000 4,159,531

Shkodër Halil Hyseni(Duni) 10000 10000

Shkodër Zef Dema 31000 31000 857,377

Shkodër Zef Leka 7000 7000 245,681

Shkodër Sepir Neziri 135000 135000 6,317,514

Shkodër Shpend Salihaj 20000 20000

Shkodër Age Vjerdha 4666 4666 105,277

Shkodër Sale Muharrem Kadia 9387 9387 329,458

Shkodër Majlinda  Jaku 15000 11400 90,083

Shkodër Ded   Nik Lulgjuraj 20000 20000 571,585

Gjirokastër Safet Shehu 9460 10000
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Dibër Bajram Zeqiri 13696 13696 302,102

Gjirokastër Bekim  Sula 29522 29522 299,063

Berat Xhezo Shyqo Bako 203879 204400

Gjirokastër Namik Cami 2500 2500

Korçë Hysen Ibro 7500 500 ‐587,000

Korçë Iljaz Kalemi 2200 200 ‐156,400

Korçë Fatime Haderllari 2000 690

Korçë Fuat Kelo 1258 1258 311,984

Korçë Xhafer Sulollari 25 25 5,000

Korçë Thomaq Prifti 3802 1044 ‐79,840

Korçë Vaske Kolaci 1907 0 0

Korçë Fatime Hadërllari 17250 17250 431,962

Korçë Radium Avxhi 33200 33200 1,139,155

Korçë Ademije Mulla 50000 50000 1,396,985

Korçë Vangjeli Bendo 1080 1080 108,000

Berat Hysen Musabelliu 77400 77400 1,353,163

Berat Adriatik Caka 44400 44400 776,233

Berat Adriatik Caka 7605 7605 132,956

Berat MEDI MYRTO LULAJ 14 0 0

Gjirokastër Hysen  Daut  Shehu 76600 76600

Berat Lule Lulollari 34400 34400 601,406

Berat Lule Lulollari 1500 1500 784,272

Korçë Shaban Male 7740 7740 743,040

Korçë Shaban Male 38250 38250 1,068,693

Shkodër Vishe Germaj 7500 7500 299,004

Shkodër Jusuf Sylo Balidemaj 24000 24000

Shkodër Geg Gjin Prendi 34319 34319 756,996

Gjirokastër Maliq Xhelo Hyseni 31500 31500 694,816

Gjirokastër Skendo Jaho Sina 21600 21600 329,394

Gjirokastër Demir Meraj 110450 110450 1,930,968

Gjirokastër Servet Dervishi 8360 8360

Gjirokastër Xhevit Çakalli 45000 45000

Gjirokastër Isuf Çelo Rama 38000 38000 664,344

Gjirokastër Serafin Stavri 13700 13700

Gjirokastër Qerim Pashaj 36600 36600 4,099,200

Gjirokastër Kostandin Rushitaj 22000 22000

Tiranë YLLI GJOKA 25000 25000 948,838

Tiranë SEFER BALLA 0 2,357,228

Tiranë HAMIT DEDJA 32500 32500 908,040

Tiranë XHEMAL SULA 0

Durrës Selaudin Qesja 11500 10000

Gjirokastër Kujtim Adem Laskaj 11600 11600

Dibër Islam Kazani 290 0

Dibër Ibrahim Pulja 0 0

Vlorë Pandora Zoto 2000 266

Gjirokastër Axhem Hazbi Bakaj 22700 22700 500,709

Gjirokastër Hajri Bilo Llaka 92287 92200 2,033,715

Tiranë ASLLAN CACA 5370 370 256,730

Tiranë KUJTIM SARACI 2010 700

Tiranë TEFIK DUL ALIM 17250 10725 3,528,525

Tiranë QERIME MEMA 3729 3729

Tiranë NAIM BEU  138700 138700

Tiranë Islam Reci 0 540,200

Tiranë HUME FILE SUMA 4698 4698 1,545,642

Tiranë Pellumb Vrapi 333 333 109,557

Tiranë Mahire Pazari 29641 29641 9,751,889

Tiranë   5000 5000 1,645,000

Tiranë Haxhi Lusha 10163 10163 3,343,627

Tiranë Hasan Ceka, Jashar Ceka 8187 8187 2,840,889

Tiranë Remzije  Kraishta , Shahe  Kraishta  28000 28000 1,133,927

Tiranë Ali Tirana, Lila Tirana 2775 2775 907,425

Tiranë HANE BODLLI 0 1,271,547

Tiranë Fitnete Sinka, Nexhip  Allushi 10394 5394 1,929,626

Tiranë MAIRA PAZARI 0 3,893,056

Tiranë SULEJMAN KEZI  12592 5259

Tiranë ANDREA GANI 2700 2700

Tiranë QAZIM, ABAZ, FADIL ETJ BEKA  30800 1,159,415

Tiranë Drita  Merkja, Mehmet  Merkja 2322 2322

Tiranë Isuf Rosa 30000 0 741,137

Tiranë Merita Becerri, Vasip Becerri 4971 4971

Tiranë Zyber Bushi 2610 224 71,310

Gjirokastër Kanan Ali Dervishi 38000 38000

Gjirokastër Pashako Guma 9500 9500 96,237

Dibër RUSTEM VRANIÇI 1363 624

Dibër BARDHYL MAZARI 925 132 106,375

Korçë Hamit Kasolli 649 649

Fier Xhemil Haxhaj 780 780

Gjirokastër Zonje Guma 21750 21750

Korçë Saip Biba 39750 39750 402,675

Tiranë MUHARREM MAHMUD DARDHA 8890 2190 ‐1,899,880

Tiranë XHAFER DARDHA 7934 1845 ‐1,791,710

Korçë Sotira Nane 10000 10000 1,700,000

Elbasan HAMIT ÇELA 6000 3000 ‐45,000

Tiranë DYZEME TAHIRI 28300 28300 727,099

Tiranë GJYLE SHALA (BERISHA) 30000 30000 1,223,392

Tiranë EVERHE ETJ PAZARI  81000 81000 2,130,490

Tiranë Baftjar Mullaliu 13569 587,378

Tiranë AMALIJA RRUFA  45000 45000 1,463,591

Tiranë Shyqyri Mahmudaj 63000 63000 2,523,663

Tiranë NEXHMIJE SALIU 25000 25000 1,027,315

Tiranë HATIXHE E HAXHI TOPRRA 52000 52000 1,631,857

Tiranë Gani Misiri, Serije  Misiri, Servete Misiri30000 30000 908,385

Tiranë TIXHE SPANESHI 60600 2,014,669

Tiranë Pranvera Babamusta 20000 20000 701,946

Tiranë TAFIL, HALIL, ALBERT XHIHANI  28000 28000 631,751

Tiranë Tahir Harizi 35600 35600 1,144,941

Tiranë Ragip Turra 1000 1000 40,780

Tiranë Moisi Tershana 27000 27000 771,639

Tiranë Qamil Dedej 10000 409,602

Tiranë Fadil Lushkja 6000 6000 244,678

Tiranë Vasip Beçerri 46000 46000 1,572,610

Tiranë Fatos Deda 94000 94000 2,731,991

Berat Aqif Kasem Delibashi 35000 35000 625,902

Fier Naunka Gjeci 14400 940

Gjirokastër Jaçe Aliaj 37000 12200 2,836,530

Berat Sali Muka 25679 25679 57,937

Korçë Hekuran  Gjiriti 36000 36000 1,054,134

Korçë Spiro  Sorba 28000 14000 324,916

Korçë LLAZI KOVACI 1650 0 ‐255,200

Korçë Skënder Shkëmbi 8000 6304 460,800

Korçë Gjergji Burda 3000 1500

Korçë Ligor Mançe 200 200 20,000

Korçë Janulla Gjata 332 332 33,200

Korçë Hajrije Lisi 1000 1000 100,000

Korçë Ajdin Mecollari 4000 4000 400,000

Korçë Jonel Nasto 7550 5915 432,870

Korçë Todi Çollaku 239 239 47,322

Korçë Dalip Shkembi 665 665 66,500

Korçë Fevri Bylykbashi 554 554 55,400

Korçë Shenjtor Hoxhalli 850 464 91,408

Korçë Ylber Mullalli 546 160 31,520

Korçë Engjell Bushi 139.6 139.6 0

Korçë Hekuran Mullalli 4180 418,000

Korçë Xhevat Agolli 11832 8632 1,567,744

Tiranë HAKI XHAJA 3200 325 ‐75,775

Tiranë KOMUNITETI MYSLYMAN SHQIPTAR KO12550 9770 ‐1,494,400

Korçë Xhemal Qyteza 7881 5425 374,724

Korçë Kisha Ortodokse 1780 1700 584,800

Korçë PETRI TOMORRI 10000 10000 123,633

Korçë Petraq Pine 31000 31000 907,727

Korçë LEFKOTHE PETE 6500 6500 190,330

Korçë Medeat Bylyku 19480 19480

Korçë Nafiz Tale 15375 15375 570,256

Korçë   36000 36000 1,335,236

Shkodër Hydajet Kuqi 80806 16541

Berat Dalip Mystafaraj 18000 18000 527,067

Korçë Buajr  Bejleri 4640 3300 494,560

Korçë Mustafa  Veliu  4570 2735

Vlorë Vedat Beqi 11150 1150 ‐518,800

Korçë Xhelal Dedelli 8360 3390 ‐8,507,600

Korçë Milo Lluka 800 800 135,200

Korçë Avdyl Avxhi 1000 1000 170,000

Korçë Hysen Oranlli 3650 3650 369,900

Korçë Mustafa  Xhihani 3000 1980 98,040

Korçë Sotiraq Prifti 1400 1085 73,220

Korçë Nure Kupe 3600 360,000

Korçë Muharem Kupe 1200 1200 240,000

Korçë Celnike Kupe 3600 3600 360,000

Korçë Ilia Nasto 2500 2800

Korçë Petraq Duni 652 652 65,200

Shkodër Jakup Rroji 1740 982 #########

Dibër AHMET LUSHA 2330 1950

Dibër RASIM TOMCINI 3080 0

Korçë Fotini  Danushi 1000 550 133,650

Dibër AQIF CAKONI 46112 46112 280,046

Dibër Hasan Hysen Nika 900 900

Dibër FERIT BUSHKASHI 7115 0

Dibër HANIFE TROCI 14177 14177 415,125

Dibër MEHMET SPAHIU 24808 24808 726,415

Dibër ELMAZ DIKA 113400 113400 3,320,522

Vlorë Musa Shehu 0

Dibër Fije Vani 24974 24974 731,276

Korçë Gëzim  Çela 23372 23372 314,301

Korçë   14325 14325 296,539

Korçë   12715 12715 295,975

Berat Resul  Sefedin Sulanaku 567 567000

Dibër Liman Arriku 6300 6300 142,144

Durrës Riza Vezi 9500 6873

Durrës Selami Vezi 9500 6873

Durrës Didare Xhemali (Shkupi) 6750 630

Dibër FRAN LENA 15739 15739

Dibër FERIT HYSA 12050 12050 563,897

Vlorë Lirim Mero 1500 1500 132,000

Gjirokastër Shega Lonari 12000 600

Dibër HYSNI VLESHA 2875 826

Dibër LIRIE KALOSHI 2113 195

Korçë Xhemal  Hymetllari 24732 20732 727,637

Korçë Hajdhica  Bice  14960 14960 267,528

Korçë Qazim  Seitllari 9086 6686 69,280

Korçë Gjergji Kristaq Mehilli 19853 19853 355,029

Korçë Fidarije  Abasllari 14175 13024 134,954

Korçë Lavdie  Alinji 23616 23616 244,710

Korçë Elmije  Begollari, Kame  Begollari 18081 18081 187,356

Tiranë Shaban  Dervishi 0 757,935

Tiranë Shqipe Lecini(Habili) 47790 47790 2,236,400

Korçë Ibrahim Spaho 22000 22003

Korçë XHEMAL HAMETLLARI 1012 360 ‐54,272

Dibër ISUF KLOSI 11767 11767 259,552

Dibër SHEFIKATE MUCA 9950 9950 219,474

Durrës Margarit Çumashi 4800 4800

Shkodër Nikoll Mark Deda 20000 20000 408,067

Shkodër Hysen Gerberti 3658 3658 145,834

Shkodër Daut Loku 9000 9000 411,743

Fier Bajrjam Avdia 168000 150800

Fier Hekuran Alliaj 57300 57300

Fier Pëllumb Toro 353200 353200 3,856,461

Fier Nadir Ferko 30000 30000 5,064,357

Fier Vangjel Stroni 278340 162834 6,554,638

Fier Refat Meraj 5200 5200 145,286

Fier Hamit Baxhia 267000 161700 4,575,198

Fier Nasi Shkurti 26600 26600

Fier Rrapi Mici 133000 133000

Fier Banush Shateraj 280200 163020 5,657,346

Fier Feim Rustemi 64700 64700 2,579,405

Gjirokastër Eqerem Dashaj 1420 1420

Gjirokastër Reshat Hyseni 83500 83500 1,841,814

Gjirokastër Muhamet Veizi 936 936 489,386

Gjirokastër Sefer Matohiti 23300 23300

Gjirokastër Bylyre Luzaj 966 966

Tiranë NUREDIN KAMBERI 8634 4500

Tiranë HEKURAN HASA 6000 0 0

Tiranë AISHE HOXHA 7300 0 0

Tiranë KASEM ISMAILI 3850 2350 ‐2,115,200

Tiranë SHAQIR ALLA 102000 102000 4,066,450

Tiranë QERIM GURZI 10480 10000 1,170,000

Gjirokastër Nezet Shehu 46700 46700 1,030,092

Fier Asllan Malaj 61570 61570 2,112,584

Gjirokastër Dilfo Spahaj 924 924 483,112

Tiranë Ramazan Çollaku 21400 375,536

Tiranë Meleqe Gjoni 48300 1,155,903

Gjirokastër Xhelal Resuli 7270 7270

Gjirokastër Hasime Ballaxhiaj 3352 3352 175,259

Berat Neim Sali Saçdanaku 2315 1600 836,557

Durrës Gëzim Balla 170516 170516 6,898,545

Durrës Muharrem Kota 55700 32700 1,622,267

Elbasan JAKUP PRECI 13500 13500

Gjirokastër Bejaze Mataj 13657 13657

Dibër RAMAZAN SARACI 1773 1773 927,010

Gjirokastër Dilaver Jaup Divintari 15200 15200 335,276

Durrës Miranda Dulla 5000 5000

Vlorë Fatime Mici 5300 2650 ‐6,305,240

Vlorë Vasil Lango 1000 0

Vlorë   11950 4435 ‐81,165

Elbasan SPIRO XHUFKA 180000 153000 6,670,326

Durrës Shkëlzen Jakova 40000 40000

Vlorë Agim Toro 229000 229000 5,907,901

Korçë Miço  Kurila 1850 560

Berat Jaup Katillari 283200 283200 7,938,215

Berat Aziz Dardha 1010 1010 701,021

Berat Karafil Arapi 14590 14590 196,203

Korçë LUAN AGOSTRA 1693 1693 380,925

Tiranë PETRIT CITAKU 147000 147000 1,976,827

Tiranë XHEVDET LIBOHOVA (NEKI) 55000 55000

Tiranë QAMIL ALLUSHI 204000 204000 5,511,305

Tiranë SHAQIR ZENELI 118500 118500 5,397,557

Tiranë MUSA AHMET HERRI 19950 19950

Tiranë 18536 4663.6 #########

Tiranë 12230 647,707

Tiranë SEFER ALVORA 8370 3467 ‐8,590,720
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Kërkoi të shkonte në “Big Brother” Itali, flet ish-banorja e “BB9”: Pse jo?!

Fjorentina Halili:
Kush është Olsi?! Ndihem

mirë me lidhjen e re
“Ai ishte zgjedhja ime dhe i qëndroj

fjalës deri në fund, ndryshe nga të tjerët”
Pamela Aliaj

Në postimin tuaj të
fundit kishit shkru
ar që dëshironit t’i

riktheheshit BB po kësaj
radhe në Itali. A është e
vërtetë apo thjesht një
shaka e radhës?

Ishte një shaka e imja,
por pse jo. Keq s’do ishte.
Jam akoma ajo Fjorentina
që kam qenë gjithë energji
që mund të përballojë cilin-
do.

Çifti Olsi- Fjorentina i
përket së shkuarës. Si
ndiheni tani në lidhjen e
re?

S’e njoh fare atë djalë, më
ka humbur kujtesa. Jam një
vajzë me këmbë në tokë,
nuk fluturoj të them jam e
lumtur shumë. E lumtur
s’jam, sepse nuk e njoh sa

duhet, por di të them që
ndihem mjaft mirë. Më fal
qetësi, gjë të ci lën kam
nevojë shumë.

Sa ndryshe është ai
nga Olsi?

S’ka lidhje fare me Olsin.
Di të them që s’është djalë
i pabesë.

Çfarë të pëlqen më
tepër tek ai?

Çdo gjë. Përkujdesja ndaj
meje. Dikur e kam bërë unë
një gjë të tillë, por qenka
mirë kur dhe ta bëjnë ty. Të
japin përkujdesjen që t’i
meriton vërtet.

Edhe pse aktive në “In-
stagram”, nuk kemi parë

një foto të Fjorentinës me
të dashurin. Pse kaq e
rezervuar?

Jetën private s’dua ta bëj
publike aq më tepër që dhe
personi në fjalë është per-
sonazh publik.

Ju kanë propozuar
ndonjë projekt në ekran?
Do t’ju shohim diku se
shpejti?

Për momentin po mer-
rem me diçka timen që be-
soj shumë shpejt dhe do e
hap por mbetet për t’u parë
çdo gjë. Për të parë si di-
het. Çdo gjë mund të ndodh
në këtë botë,
surprizë.(Qesh)

Shpesh bashkë me
Donën, me të cilën keni
ruajtur miqësinë edhe
pas “BB9” keni bërë pos-
time në “Instagram”, të
cilat ishin njësoj si të Ol-

Ajo është një nga
personazhet e njohur

të shtëpisë së “Big
Brother 9”, e cila

edhe pas daljes nga
shtëpia, arriti të
tërhiqte herë pas
here vëmendjen e
mediave rozë me

postimet e saj. Në një
intervistë ekskluzive
për “Bluetooth” të

“Gazeta Shqiptare”,
Fjorentina Halili ka
folur për jetën e saj
private, tashmë e

ndarë nga Olsi, ajo
ka gjetur dikë që e

bën të ndihet e
përkujdesur dhe

shumë mirë. Ajo ka
rrëfyer, gjithashtu,
edhe për pjesën e

pjesëmarrjes në “Big
Brother 9” si dhe

dëshirën për të marrë
pjesë në ‘reality show-

n’ në Itali. Për më
tepër në intervistën e

mëposhtme.



SPECIALE - 15E shtunë 10 Shkurt 2018

sit me Musën? Pse ve-
pruat kështu, për t’i pro-
vokuar?

Me Donën kam një mar-
rëdhënie goxha të mirë.
Gocë super nga çfarë e
kam njohur atje brenda.
Post imet kanë qenë në
shenjë shakaje. Nuk besoj
se kemi bërë ndonjë ga-
bim të rëndë.

Nëse do të  r ik the-
heshit  sër ish në “Big
Brother”  ç farë  do të
bënit ndryshe?

Asgjë s’do bëja ndryshe
siç kam bërë do bëja pa
ndryshuar asgjë. Në fund
të fundit unë kjo jam.

Do të zgjidhnit të ish-
it çift me Olsin apo dikë
tjetër?

Sigurisht që do zgjidhja
të luaja vetëm, sepse i di
aftësitë e mia sa jap. Për
sa i përket pjesës së çiftit,
nëse do zgj idhja sërish
Olsin, ai ishte zgjedhja ime
dhe i qëndroj fjalës deri në
fund ndryshe nga të tjerët.

Sërish e dashuruar? Ja cili detaj e
“tradhtoi” Rozanën
Rozana Radi është një nga këngëtaret e dashura të muzikës, e cila kohët e

fundit ka nisur të jetë tepër aktive në rrjetet sociale jo vetëm me foto, si
zakonisht, por, gjithashtu, edhe me disa mbishkrime apo thënie, të cilat nuk
kanë se si të mos tërheqin vëmendjen e ndjekësve të saj. Kësaj radhe është
hera e dytë që Rozi poston në faqen e saj në “Instastory” një foto me një gotë
verë dhe shenjën e zemrës. Të ketë ardhur një dashuri e re në jetën e
këngëtares? Edhe pse fotot mungojnë, detajet nuk shkojnë pa u vënë re.
Mbetet të shohim në vijim se çdo postojë!

Pas kaq kohësh këngëtares së
njohur i rikthehet dashuria
I fejuari i Afërdita Dreshajt ishte larguar për më shumë se disa ditë prej saj

duke e lënë vetëm të fejuarën e tij. Dershaj e ndjeu pothuajse çdo minutë
mungesën e tij. Kjo vihej re edhe në postimet e bëra herë pas here në
“Instastory” ku shihej se me sa padurim ishte duke e pritur. Më në fund
mbërritja e tij u pa edhe në ndryshimin e postimeve të këngëtares dhe në
humorin e saj. Çifti nuk humbi kohë duke u larguar për pushime në një vend
ekzotik që e priste me fotot të tyre. Ku ka më romantike se kaq?! Më në fund së
bashku sërish!
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Flet ish-protagonistja e “Kripmjaltëzave”: S’mbaj pranë njerëz që kanë shkelur çdo centimetër të ndërgjegjes

AJSI XHAXHAJ:
Dashuria s’mjafton! Ja ku
do më shihni së shpejti

“Do depërtoj përtej kufijve, në Hollywood”

Shumica e të rinjve sot është rritur me serialin e
“Kripmjaltëzave” ku binte në sy shumë një nga
protagonistet e saj. Ajsi Xhaxhaj, e përfolur edhe

për boom-in që bëri lajmi i nxjerrë prej saj para disa vitesh
të akuzave ndaj ideatorit dhe regjisorit të “Kripm-
jaltëzave”, vjen në një intervistë ekskluzive për “Blue-
tooth” të “Gazeta Shqiptare”. Ajo ka rrëfyer për jetën e
saj të tanishme dhe për filmin në të cilin është protago-
niste ku pritet të dalë së shpejti, “Dashuria s’mjafton”.
Gjithashtu ajo ka rrëfyer edhe për jetën jashtë kamer-
ave, për jetën private. “A ka dashuruar ndonjëherë Ajsi
si protagonistja në film? Zbulojeni në intervistën e më-
poshtme.

periudhë afatgjatë. Ajsi ka qenë
aktive në prezantime eventesh
në Kosovë si dhe këtu. Sapo
përfundova moderimin e “Shko-
dra Fest” 3 dhe po pres me pa-
durim premierën e filmit “Dashu-
ria s’mjafton” ku pjesë e kastit
jam dhe unë!

Ke hequr dorë nga televiz-
ioni?

Nuk mund të të jap një
përgjigje për këtë pasi pasioni
për televizionin mbetet në çdo
kohë tek unë. Megjithatë mod-
erimi s’ka qenë ndonjëherë pri-
oritet tek unë pasi më pëlqen
ta shoh më shumë veten në ro-
lin e aktores.

Të kanë propozuar diçka
për të qenë pjesë e ndonjë
filmi?

Këto muaj pres premierën e
filmit “Dashuria s’mjafton” me
regji të Drilon Hoxhës. Pas pre-
mierës jam e sigurtë që do kem
oferta nga “guximtarët”.(qesh)

Për çfarë bëhet fjalë në
filmin që do të merrni pjesë?

Është një film dramë, aksion,
ku prek një teme që e përjeton
çdokush në ditët e sotme në
çdo lloj pozicioni që ka. Shpesh
herë dashuria nuk mjafton për
të qenë i/e lumtur.

Çfarë roli ka Ajsi? A ka
lidhje kjo drejtpërdrejtë me
ju? Pse pikërisht ky rol?

Për sa i përket rolit tim, di të
them se jam protagonistja nga
femrat. Unë jam një aktore dhe
jo detyrimisht çdo rol që më
jepet do të ketë lidhje të drejt-
përdrejtë me mua. Regjisori e

Pamela Aliaj

Prej kohësh je shkëputur
nga media vizive dhe nga vë-
mendja e mediave rozë. Më
çfarë po merret tani Ajsi?

Në fakt, nuk do të thosha prej
kohësh, pasi herë pas here emri
im është lakuar nëpër portale.
Megjithatë kam qenë aktive dhe
nëpër intervista. Vëmendja
ndaj Ajsit nuk ka humbur kurrë
madje dhe kur Ajsi ka vendo-
sur të qëndrojë në hije në një
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pa të arsyeshme të më jepte të
drejtën e këtij roli pasi e arrij
shumë mirë.

E zgjodhët vetë apo ju zg-
jodhën?

Më zgjodhën pasi për këtë
rol janë provuar shumë vajza të
tjera.

E keni përjetuar këtë rol
në jetën tuaj?

Në këtë rast deklaroj se “jo”,
pasi ende nuk kam dashuruar
siç dashuroj personazhin mash-
kull në këtë film.

Nga gjithë shoqëria e

Cila është ëndrra e pare-
alizuar ende e juaja?

Prekja e Hollywood-it. (Qesh)
Vërtet që mendoj të depërtoj
përtej kufijve.

A ka të dashur Ajsi?
Mund ta them qartësisht dhe

shumë mirë të artikuluar se jam
Single!

A ka ndikuar e shkuara
juaj për të krijuar një lidhje
të re?

Jo, aspak! Fakti që unë jam
single nuk do të thotë që s’kam
persona që më shohin si part-

“Kripmjaltëzave” me kë ke
mbajtur ende shoqëri?

Nuk e kam pasur kurrë të
nevojshme të kem pranë vetes
njerëz që drejtohen nga egoizmi
dhe smira duke shkelur kështu
çdo centimetër të ndërgjegjes
së tyre.

Vazhdon shkollën për Sh-
kenca Sociale. Pse zgjodhe
këtë degë? A është ky prior-
iteti i Ajsit?

Kam studiuar për Politika So-
ciale. E zgjodha këtë dege pasi
mendoj se arti nuk të jep status
në vendin ku jemi. Dega ime ësh-
të një degë e menduar mirë pasi
më lejon të punoj kudo. Për mo-
mentin mund ta quaj prioritet pasi
i kushtoj rëndësi.

nere ideale për ta, thjesht jam e
sigurtë që nuk ka ardhur i duhuri
ose me saktë ai që Ajsi ka vërtet
nevojë për ta pasur në krahë.

Cili është personi që ju ka
zhgënjyer më tepër?

Nuk e mbaj mend pasi ata që
me zhgënjejnë fshihen në
mënyrë direkte nga memoria
ime.

Cila është gjeja më ek-
streme që ka bërë Ajsi e
ndikuar nga e shkuara për të
cilën është penduar tashmë?

Nuk kam bërë gjëra ek-
streme, mbi të gjitha e ndikuar
nga e kaluara, pasi e kaluara
mbetet atje pas dhe nuk ka
mundësi të ndikojë në të tash-
men time.

Kur flitet për muzikën popullore folklorike dhe
qytetare, nuk ka se si të mos të të shkojë men
jëherë mendja për një nga grupet më të njo-

hura në vend, “Djemtë e Vjosës”. Ata janë katërshja
e pandarë, që edhe pse jemi mësuar shpesh që të
na shoqërojnë në evente familjare, me muzikën e
tyre të mrekullueshme popullore, kanë ditur të shfa-
qin vlerat e tyre artistike jo vetëm në këtë lloj zhanri.
Kanë ditur të  na surprizojnë edhe në “Top Fest” me
“Serenatë ‘80", në Koncertet e RTSH-së, “Muzikal
Fest”, “Maratona e Këngës Popullore” dhe shumë
evente muzikore, që nuk mund të lihet pa u lakuar
edhe emri i grupit me emër lumi. Ajo që spikat më
tepër kur flitet për këtë grup është edhe imazhi sken-
ik i kuruar dhe tërheqës.

Ata numërojnë 3 albume në treg dhe sapo kanë
trokitur me këngën me të re: “Të parin do ta bëjmë
djalë”, nga albumi i fundit, që pritet të publikohet së
shpejti.  Në pamundësi për t’i intervistuar të gjithë
djemtë, zgjodhëm drejtuesin e këtij gru-
pi, z. Alket Zaimi.

Sa dëgjon për grupin tuaj, e para py-
etje që mund të të lindë është pse
“Djemtë e Vjosës”?

Emri i lumit të Vjosës është i lidhur
ngushtë me origjinën tonë, edhe pse jo
i gjithë grupi është nga Tepelena. Do të
më duheshin ditë ta bëja të kuptueshme
dhe të thosha atë ‘Pse’-në e madhe, pse
“Djemtë e Vjosës”. Duke u nisur edhe
nga intervistat e shumta, ku pyetja e parë
gjithmonë ka qenë pse “Vjosa”, unë jam
përpjekur ta sjell edhe në këngën
“Vjosa” të grupit tonë, me të cilën kemi
konkurruar në “Muzikal Fest” dhe pa dy-
shim ka pasur shumë sukses. Aty jemi përpjekur që
ta kthejmë edhe përgjigjen e kësaj pyetjeje për të
gjithë.

Ju në repertorin tuaj numëroni shumë këngë,
por a keni një që duhet ta veçoni, ose ta mbani si
etalonin e suksesit tuaj?

Si çdo këngëtar, edhe ne jemi aq të familjarizuar
me këngët tona sa e vështirëson përgjigjen time për
të veçuar një të tillë. Të gjitha këngët kanë ato his-
toritë e tyre nga mënyra se si janë krijuar, nga mënyra
se si kanë fituar popullaritet. Të gjitha kanë atë suk-
sesin e tyre, të gjitha kanë lënë atë gjurmën e tyre në
jetën tonë artistike, por padyshim ajo që do të ngelet
impresionuese është publikimi i parë  “Doli hëna
për kusar”. Në aq shumë vende e kam dëgjuar, sa
ndonjëherë më dukej sikur nuk e kam bërë unë këtë
këngë (qesh). Në pamundësi më duhet të veçoj edhe
një këngë, që ka një domethënie shumë të madhe
për grupin tonë, është kënga “Nënë Tepelenë moj
nënë”, vargjet e së cilës i kam shkruar unë. Kjo këngë
është si një lloj detyrimi moral që i kemi vendit ku
kemi lindur, vendit që u përpoqëm ta skalitim në
këngë dhe në mënyrë të veçantë një dedikim për të
gjithë këngëtarët e Tepelenës, që kanë vënë gurin e

“Djemtë e Vjosës”: Ja cila
është origjina e emrit të grupit

tyre në muzikën popullore shqiptare, këngë që është më
e kërkuara në të gjitha eventet tona muzikore dhe gëz-
imet familjare.

Pak më lart përmendët që i keni shkruar vetë varg-
jet e këngës “Nënë Tepelenë moj nënë”, përveçse i
këndoni, i shkruani edhe vetë tekstet e këngëve?

Shumicën e rasteve i shkruaj dhe i kompozoj vetë.
Por, duhet thënë që nuk mungon edhe ndihma e djemve
të tjerë të grupit dhe sidomos të Baçit, siç jemi mësuar
që t’i thërrasim këngëtarit tjetër të grupit tonë, Bashkim
Deshikut. Bashkimi, ashtu si dhe unë, ka rolin kryesor në
grup, pa të cilin nuk do të kishte kuptim grupi. Një nga
zërat më të ngrohtë dhe më të spikatur të muzikës popu-
llore. Pa dyshim krahu ku unë mbështetem në krijimet e
mia, që na bëjnë të dy bashkautorë. Po jo më pak peshë
kanë edhe dy djemtë e tjerë të grupit. Nuk mund të ko-
mpozohen dhe këndohen këngët pa dorën e Rino Boçit
dhe klarinetën e Maldin Avdulit.

Ju keni tashmë tri albume në treg dhe jeni në pritje
të publikimit të albumit tuj të fundit “Të parin
do ta bëjmë djalë”, pse zgjodhët ta titullonit
kështu?

“Të parin do të bëjmë djalë,
Që të më krenojë shtëpinë,
Nipi mirë ngjan në dajo,
Nga xhaxhai urtësinë”
Besoj se këto vargje, të cilat i kam shkruar

për këtë album, e kthejnë më së miri
përgjigjen e pyetjes suaj, sepse kjo është
përgjigjja e çdo shqiptari.

Ajo që na ka surprizuar më shumë nga
grupi juaj është prezantimi në “Top Fest” me
këngën “Serenatë ‘80", një stil krejt ndryshe
nga ajo që jemi mësuar të dëgjojmë nga gru-
pi juaj.

Ashtu siç mund të duket edhe nga vidoeklipi, kënga
është një retrospektivë e atyre viteve, të cilën ne e sollëm
të gjallë në të gjitha detajet, e sidomos tek veshja. Për
ata ndjekësit tanë fanatikë të grupit tonë nuk është sur-
prizë, sepse e dinë që ne i këndojmë të gjitha rrymat
muzikore, muzikën e lehtë, këngë të Shqipërisë së Mes-
me dhe të Veriut e deri te serenatat korçare.

Po të hedhesh një vështrim mbi fotot e grupit, ajo që
të ngacmon është edhe paraqitja juaj.

Ne jemi nga të parët grupe që kemi dalë me veshje të
njëjta dhe këtë nuk e performojmë vetëm nëpër videoklipe,
por në të gjitha eventet që ne marrim pjesë. Po zbulojmë
se kemi rreth 12 veshje në garderobën e grupit tonë.

Çfarë suksesi presin “Djemtë e Vjosës” nga albumi i
fundit?

Dëshira jonë është që këngët tona të këndohen ashtu
siç janë kënduar deri tani dhe nuk ka gjë më të bukur për
artistin kur këngët i këndohen gjithandej dhe të identi-
fikojnë me emrat e këngës. Si te kënga “Ç’emër t’i vëmë
djalit o dajo” dhe mua ende vazhdojnë të më thërrasin
“dajo” (qesh). Ky sukses që presim nuk mund të kupto-
het pa emrin e produksionit muzikor “Albatrade” dhe pady-
shim, mbështetjen e të gjithë fansave tanë, pa të cilët
nuk mund ta kuptosh suksesin.

“Kemi
12 veshje
popullore

në
garderobën

tonë”
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Aurela Hoxha “zhvishet”
për revistën erotike
Mesa duket Aurela nuk ka ndërmend t’i ndahet modelingut. Prej një kohe

të gjatë modelja dhe showgirli i njohur është larguar në Spanjë ku dhe
ka nisur një projekt të sajin. Ka qenë vetë ajo që na ka dhënë detaje rreth
asaj që po merret momentalisht. Modelja Hoxha është zhvendosur në
Barcelonë të Spanjës ku po realizon projektin e rëndësishëm me një revistë
spanjolle. Ajo ka shpërndarë disa foto nga seti më i fundit fotografik nga ku
ka treguar dhe bashkëpuntorin e saj më të fundit. “Belledejour”, përkufizimi i
së cilës në faqen e “Instagramit” është: “Kryevepër e Erotikës”. Aurela është
parë mjaft joshëse në postimet që ka treguar.

Bleona ngre
‘temperaturat’, pjesë e
“Fifty shades of Grey”
Para dy ditësh në kinematë shqiptare ishte premiera e filmit të

shumëpritur, “Fifty Shades of Grey. Si çdo vit, edhe finalja e filmit
ka arritur të frymëzojë shumë personazhe të njohur për shkak të
përmbajtës së saj dhe skenave erotike. Nuk ka mundur t’i shpëtojë
as këngëtarja e njohur Bleona Qereti, e cila është intriguar shumë
nga ky film. Ajo ka nxjerrë në “Instastoryn” e saj një pamje shumë
sensuale dhe intriguese me të brendshme dhe me një maskë të
zezë në fytyrë. Tepër ndjellëse për ndjekësit e saj duket se edhe
Bleona preferon personazhin e Anastasias në film.

Shpërthen Aurela Gaçe
për këngëtaren: Meriton
përgjigje të fortë
Në një postim të saj këngëtarja Ronela Hajati është komentuar nga

ndjekësit në rrjete sociale se ka shtuar në peshë. Ajo i është
kundërvënë këtyre komenteve duke
theksuar se shumë veta do të donin linjat
e saj dhe, gjithashtu, dhe se ajo ishte një
yll. Në mbështetje të saj ka ardhur edhe
këngëtarja Aurela Gaçe duke theksuar se
Hajati është një ndër të vetmet këngëtare
natyrale. “Kushdo qe i drejtohet një tjetër
njeriu me shprehje te tilla si këto, meriton
përgjigje. Edhe me të fortë madje. (as
unë nuk përtoj) Ronela M. Hajati ndër të
paktat artiste natyrale. Jepi, vazhdo të
jesh vetja jote,”-përfundon Gaçe.

Eliona Pitarka e dashuruar?
Kjo foto i tregon të gjitha
Ajo është një nga aktoret e 2XL, e cila shpesh është në qendër të

vëmendjes me anën e postimeve të shumta në “Instagram”. Por ajo
gjithnjë ka preferuar të jetë e rezervuar ndaj jetës së saj private. Por kësaj
radhe nuk ka kaluar pa u vënë re një nga postimet e saj në “Instastory”. Në
foton e postuar dhe mbishkrimin e vendosur ajo nënkupton se është në një
lidhje dhe madje shumë e dashuruar. Të jetë e vërtetë apo thjesht një
postim i radhës i Elionës është ky?
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VENDIMI/ Ja sa duhet të jetë mesatarja për të fituar Farmacinë e Stomatologjinë

Fillon "gara" për
Universitetin e Mjekësisë
Shpallen kriteret për maturantët e interesuar

Veliaj: Do i japim fund mësimit me dy turne në shkolla

Tirana, një ndër 3 qytetet me ndryshime

NOTA
MESATARE
Të gjithë studentët
e interesuar për të
vazhduar studimet
në një prej degëve
të parapëlqyera në
këtë universitet
tashmë mund të
njihen me kushtet,
plotësimi i të cilave
mund t’i bëjë fitues.
Respektivisht,
kandidatët që do
ndjekin vitin
akademik 2018-
2019, duhet që të
kenë mesataren
mbi 8.5 për të fituar
në degën Mjekësi e
Përgjithshme,
Farmaci e
Stomatologji

Mbi 8.5

NOTA
MESATARE
Ata që duan të
aplikojnë për
programin e
studimit Shëndet
Publik, duhet të
kenë një mesatare
më të lartë se 8.
Më tej, në vendimin
numër 4 të marrë
nga senati
akademik bëhet me
dije se një
mesatare mbi 7.5
është e
domosdoshme për
të aplikuar në degët
Infermieri e
Përgjithshme,
Fizioterapi, Mami,
Teknikë Imazherie,
Teknikë Laboratori
e Logopedi.

Mbi 7.5

Forumi Botëror i Ur
banistikës e ka

përzgjedhur Tiranën si
një ndër 3 qytetet që ka
pësuar më shumë ndry-
shime vitin e fundit.
Kryebashkiaku Erion Ve-
liaj, i ftuar në Kuala Lum-
pur të Malajzisë prezantoi
prezantuar arritjet dhe
ndryshimet e mëdha që
ka pësuar kryeqyteti
gjatë 2017-ës. "Jam shumë
krenar për këtë. Gjithash-
tu, jam i ndërgjegjshëm se
kemi ende shumë punë
për të bërë, por sot ishte

një mundësi për të treguar
se me pak vullnet, me
dëshirë dhe me një bash-
këpunim nga i gjithë komu-
niteti, duke filluar nga fëm-
ijët deri te pensionistët,
mund të kemi qytetin e ën-
drrave tona",-tha Veliaj në
fjalën e tij. Më tej, ai theksoi
se ritmi i punëve në Tiranë,

e radhit atë në një nga qyte-
tet që kanë realizuar shumë
ndryshime dhe reforma në
një periudhë të shkurtër.
"Shumë gjëra që shumë prej
kolegëve, kryetarë bashkie,
dëgjuan nga Tirana, ndosh-
ta në kushte normale ose me
planet rutinë nuk do të
bëheshin për shumë vite.

Ama, kur e gjithë kjo energji
bëhet bashkë, e qeverisë qen-
drore, e qeverisë lokale, e të
gjithë aktorëve në komu-
nitet, mund të bëjmë gjëra të
mrekullueshme",-shtoi krye-
bashkiaku. Ky i fundit vlerë-
soi se Forumi Botëror i Ur-
banistikës ishte një mundë-
si e vyer për të folur për

mënyrën se si në Tiranë
janë realizuar në një kohë
të shkurtër projekte të
mëdha, edhe me përfshir-
jen e biznesit dhe aktorëve
të ndryshëm. Veliaj shtoi
se këtë vit pritet që në
rrugët e qytetit të Tiranës
të qarkullojë edhe një flotë
prej 4 mijë biçikletash,
ndërkohë që një nga projek-
tet më ambiciozë që ka ni-
sur nga puna është zgjidh-
ja përfundimtare brenda
pjesës së parë të vitit 2019
e çështjes së mësimit me dy
turne në shkolla.

Voltiza Duro

Universiteti i Mjekë
sisë ka shpallur kri
teret për pranimin

në degët e ciklit të parë dhe
programet e integruara në
ciklin e dytë për vitin aka-
demik 2018-2019. Të gjithë
studentët e interesuar për
të vazhduar studimet në
një prej degëve të
parapëlqyera në këtë uni-
versitet tashmë mund të
njihen me kushtet, plotësi-
mi i të cilave mund t'i bëjë
fitues. Respektivisht, kan-
didatët që do ndjekin vitin
akademik 2018-2019, duhet
që të kenë mesataren mbi
8.5 për të fituar në degën
Mjekësi e Përgjithshme,
Farmaci e Stomatologji;
ndërsa ata që duan të ap-
likojnë për programin e stu-
dimit Shëndet Publik, du-
het të kenë një mesatare
më të lartë se 8. Më tej, në
vendimin numër 4 të mar-
rë nga senati akademik
bëhet me dije se një mesa-
tare mbi 7.5 është e domos-
doshme për të aplikuar në
degët Infer mieri e
Përgjithshme, Fizioterapi,
Mami, Teknikë Imazherie,
Teknikë Laboratori e Logo-
pedi. "Nota mesatare mini-
male përllogaritet si mesa-
tare aritmetike e thjeshtë e
notave përfundimtare vje-
tore të lëndëve për të
gjitha vitet e shkollimit në
arsimin e mesëm dhe mesa-
tarja aritmetike e thjeshtë
e notave të provimeve të
maturës shtetërore",-cito-
het në vendimin e Univer-
sitetit të Tiranës.
KRITERET

Në vendimin e marrë
nga senati akademik i Uni-
versitetit të Tiranë thekso-
het se kriteret e pranimit
në programet e studimeve
të ciklit të parë dhe ato të
integruara të ciklit të dytë
përbëhen nga notat mesa-
tare. Përkatësisht bëhet
fjalë për notën mesatare
aritmetike të provimeve të
Maturës Shtetërore, e cila

kap 35% të vlerësimit, ku
nëse një kandidat jep
provim lëndë me zgjedhje:
Kimi (bërthamë), Fizikë
(bërthamë), Biologii
(bërthamë), atëherë nota e
provimit shumëzohet me
1.15. Ndërkohë nëse një
kandidat jep provim me
zgjedhje lëndët Kimi e thel-
luar, Fizikë e thelluar, apo
Biologji e thelluar, atëherë

nota e provimit do të
shumëzohet me koeficien-
tin 1.25. Në rastet kur mat-
uranti zgjedh të japë si
provim me zgjedhje lëndë
të ndryshme nga të sipër-
përmendurat, atëherë nota
e provimit do të shumëzo-
het me koeficientin 1. Në
vendim citohet gjithashtu
se nota mesatare aritme-
tike e shkollës së mesme

për të gjitha vitet ka një
peshë prej 35%, ndërsa
nota mesatare aritmetike e
lëndëve formuese, të zhvil-
luara në gjimnaz, zë 30% të
vlerësimit. Koeficientin më
të lartë në vlerën 1.4, çka i
favorizon gjatë përllog-
aritjes së pikëve përfun-
dimtare të maturës, do e
kenë aplikantët që do të
kenë mbaruar maturën në

MESATARJA QE NEVOJITET PER DEGET E UNIVERSTITETI TE MJEKESISE

gjimnaz, në një seksion 2
gjuhësh shqip-frëngjisht,
shqip-italisht apo shqip-
gjer manisht. Ndërsa të
gjithë institucionet e tjera
të arsimit parauniversitar,
koeficientin do e kenë 1.
Formula e përllogaritjes së
pikëve për kryerjen e pro-
cesit të rankimit të kandi-
datëve që do të aplikojnë në
programet e studimit të

ciklit Bachelor dhe të
cikleve të integruara
(Mjekësi, Stomatologji, Far-
maci) të Universitetit të
Mjekësisë, Tiranë, për vitin
akademik 2Ol8-2O19, do të
ketë të përfshira pikët e
përgjithshme në rankim,
notën mesatare, provimet e
detyruara, ato me zgjedhje
si dhe koeficientin e sh-
kollës së mesme.

PERLLOGARITJA
"Nota mesatare
minimale
përllogaritet si
mesatare
aritmetike e
thjeshtë e notave
përfundimtare
vjetore të lëndëve
për të gjitha vitet e
shkollimit në
arsimin e mesëm
dhe mesatarja
aritmetike e
thjeshtë e notave
të provimeve të
maturës
shtetërore",-
citohet në
vendimin e
Universitetit të
Tiranës.

Universiteti i Mjekësisë
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Opinioni i   Ditës Skizmat e reja politike
(V(V(V(V(Vijon ngijon ngijon ngijon ngijon nga fa fa fa fa faqja e parë)aqja e parë)aqja e parë)aqja e parë)aqja e parë)

... nga njëra anë, konservatorë në
anën tjetër, apo globalistët përballë
nacionalistëve (ku këta të fundit
mund të jenë të bardhë suprema-
cistë, identaristë apo antiglobalistë
të ekstremeve të majtë dhe të
djathtë), marrin për bazë edhe fak-
torë të tjerë, që duhen parë me
vëmendje nëse gjejnë replikim
edhe në vendet e tjera europiane,
që përballen me zgjedhje të
përgjithshme këtë vit apo tjetrin.
Një nga këto veçanti është fakti që
nuk është vetëm baza, statusi so-
cial dhe ekonomik që thekson pr-
irjen ndaj njërit formacion apo
tjetrit, majtas apo djathtas spektrit
politik.

Ajo që shfaqet si diçka e re ësh-
të kombinimi i statusit socio-
ekonomik me nivelin e edukimit
dhe pse jo edhe me variablin e
background-it kulturor. Fjala bie,
në SHBA, Presidenti Trump u vo-
tua nga mbi 70 për qind e mesh-
kujve të bardhë pa një diplomë
kolegji/universitare dhe kjo shifër
ishte edhe më e lartë kur faktorë
socio-ekonomikë si ‘background-i
punëtor (blue collar) apo i
punëkërkues aktiv shtohej në
ekuacion. Akoma më dramatike në
zgjedhjet e fundit parlamentare në
Britaninë e Madhe ku një “neo-
Marksist” si udhëheqësi i la-
buristëve Jeremy Corbyn,
ndonëse i sulmuar edhe nga një
fraksion i konsiderueshëm brenda
partisë së tij (të moderuarit,
Bleristët dhe anti-Brexit), arriti të
fitonte në zona ku laburistët nuk
fitonin prej 150 vjetësh dhe ishin
bastione konservatorësh si Canter-
bury ose në lagjen e supe të pa-
surve në zemrën e Londrës (Kes-
ington) ku vlera e shtëpisë mesa-
tare i ofrohet 2 milionë eurove, e
paimagjinueshme nëse do merrej
në konsideratë vetëm racionalja
ekonomike e përzgjedhjes nga ana
e votuesit. Ndërkohë, Theresa May
dhe konservatorët u votuan në
disa zona rurale nga më të varfrat
per capita në ishullin euro-skeptik.

Edhe në zgjedhjet parlamen-
tare në Gjermani u vu re se AfD-
ja e ekstremit të djathtë u votua
në masë të konsiderueshme nga
shtresa të mesme të varfra me
edukim fillor dhe të mesëm në
zona me zhvillim nën mesatar,
duke sjellë reminishenca të peri-
udhës naziste, ku partia hitleriane
social-punëtore e kishte bazën
kryesore të elektoratit te pjesa më
e pamundur e shoqërisë, ndonëse
kishte edhe financues industrial-

istë të fuqishëm, gjithnjë në hapat
e para përpara ardhjes në pushtet
dhe konsolidimit të regjimit totali-
tar. Në Francë, Macron arriti
nëpërmjet një mesazhi të
unifikuar elektoral dhe të qënurit
konsistent në qëndrimin pro
thellimit të BE, për më tepër fle-

Nga Ilir Kalemaj
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Shmangni marrjen përsipër të angazhimeve
që jeni të sigurt që nuk do të mund t'i çoni
deri në fund. Duhet të mësoni të thoni jo,
kur është e nevojshme. Për shkak të Pluto-
nit armiqësor, parashikohen disa vonime në
udhëtime si edhe keqkuptime në punë.

Jupiteri hyn përsëri në lojë përballë Satur-
nit. Do të përçoni entuziazëm nga çdo pjesë
e vetes. Moment shumë i mirë për t'u marrë
më sport. Dijeni se kush ju pëlqen shfaqu-
ni jo i interesuar, shfaquni shpërfillës dhe
nga ndjekës do të bëheni i ndjekur!

Mos kini ndjenjën e fajit: jini të vendosur për
të mbyllur një marrëdhënie sentimentale, që
nuk keni më arsye ta vazhdoni. Armatosuni
me kurajë dhe ndjeshmëri. Me Saturnin kun-
dra, bini më lehtë pre e ngatërresave dhe
iluzioneve. Kërkoni mbështetje tek miqtë.

Me Marsin armiqësor pritet të ketë ten-
sione. Nuk do të mjaftojnë marrëdhëniet
me kolegët, të cilat penalizohen nga një
sjellje nervoze dhe pak e kuptueshme. Nuk
është koha t'i hapeni të tjerëve në mjedisin
profesional. Kujdes, mos flisni shumë!

Merkuri që ju favorizon do t'ju dhurojë një
shans të mirë për të sqaruar keqkuptimet
me dikë, që ju e doni. Mos e lini këtë rast
t'ju shpëtojë. Do të dini të zgjidhni me sak-
tësi një çështje pune të ndërlikuar, duke
marrë shumë kënaqësi nga kjo.

Mos ju hapni të tjerëve për çështje senti-
mentale delikatë të historisë së juaj të
dashurisë. Me partnerin po planifikoni një
udhëtim që e keni pasur në mendje prej
kohësh. Jeni në qiellin e shtatë nga lum-
turia! Gjërat do të bëhen më të bukura.

Hëna, bashkëpunëtore e Diell it, do të
përpiqet ta zbehë ndikimin e Uranit, të cilin
e keni kundra, që ju bën pesimist në për-
balljet me sfidat e jetës. Nëse arrini të mos
shpenzoni energjinë në mijëra veprimtari
të ndryshme, do të arrini rezultate të mira.

Në punë nuk do të falni asnjërin me iron-
inë tuaj therëse, sot e bërë më e hidhur
nga ndikimi negativ i Uranit. Në vend që t'i
përgjigjeni ftesave të njeriut të zemrës, do
të parapëlqeni të rrini me miqtë. Më pas do
të përpiqeni të fitoni kohën e humbur, por
nuk do të jetë e thjeshtë.

Duhet të merreni me çështje praktike të mërz-
itshme dhe kjo do t'ju prishë humorin. Nëse
një nga propozimet tuaja bie ndesh me ndon-
jë pengesë, mos u dekurajoni. Mos u zm-
brapsni nga rrethana pak të përshtatshme
dhe thoni gjithmonë atë që mendoni.

Ndikimi i Plutonit në disa rast mund t'ju ngre-
jë ndonjë kurth, duke ju shkaktuar disi stres.
Do të keni vështirësi të vazhdoni rutinën. Do
të ketë vonesa të mundshme në zbatimin e
një projekti profesional: mos e jepni veten.

Mërkuri dhe Dielli rrisin ndikimin pozitiv të
yjeve të tjera që mbështesin pa kushte çdo
nismë që keni. Planetët e qiellit tuaj e bëjnë
çdo veprim që ndërmerrni fitimprurës, duke
ju ripërtëritur pozitivitetin. Do të keni një ditë
shumë energjike.

Jeni pak të lodhur, por tashmë është e sh-
tunë. Kështu hapet rruga për të shkuar në
kinema, për të shkuar në koncerte apo për
të bërë shëtitje jashtë qytetit. Me Plutonin
kundra, do të bënit mirë të shtrëngonit rripin
dhe të kursenit për ndonjë shpenzim të
paparashikuar.

BRICJAPI

ksibilitet të tregut të punës dhe te
theksi mbi edukimin dhe inovacio-
nin të fitonte terren si kurrë më
parë ndaj Partisë Republikane të
qendrës së djathtë dhe thuajse të
asgjësonte socialistët francezë, të
cilët në të dyja rastet u mungonte
një lidership bindës apo një “xha-

ketë e re” në krye. Ngelet për t’u
parë nëse këto zhvillime do reflek-
tohen në Italinë fqinje, ku deri tani
Forca Italia e qendrës së djathtë
nën drejtimin e Berluskonit vijon
të udhëheqë në sondazhe e nd-
jekur nga populistët e Cinque
Stelle dhe socialistët e Renzi-t.
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Shumë vonë
Martin Schulz!

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

... kredibilitetin e politikanëve,
mendon Katharina Kroll. Edhe
Merkel dëmtohet.

Çfarë lëvizjesh marramendëse!
Të mërkurën Martin Schulz u duk
si fitues. Ai arriti maksimumin për
Partinë Socialdemokrate në
bisedimet për koalicionin qever-
isës me partinë kristian-
demokrate të Angela Merkelit.
Ministria e Punës, ajo e Financave
dhe Ministria e Jashtme, që do ta
drejtonte ai vetë. Tani ai mbetet pa
asnjë post. I tërhequr nga kreu i
partisë, ai po ashtu humbet edhe
postin e preferuar të tij si ministër
i Jashtëm. Përse ndodhi kjo lojë e
trishtueshme?

Martin Schulz e stërmundoi
partinë me shumë kthesa të forta
dhe bëri shumë gabime strategjike.
Këtë ai e kuptoi edhe vetë dhe don-
te të shpëtonte me postin e minis-
trit të Jashtëm, duke hequr dorë
vullnetarisht si kryetar partie. Por,
Martin Schulz i bëri hesapet pa
Sigmar Gabrielin.

 Të gjithë indinjatën dhe mlle-
fin e tij Gabriel e shprehu në një
intervistë: "Vajza ime e vogël më
tha sot në mëngjes: Ti nuk duhet
të mërzitesh babi, tani do të kesh
më shumë kohë për ne. Është më
mirë me ne se me atë burrin, me
flokë në fytyrë". Anë e mbanë u
citua dhe mund të lexohet kjo in-
tervistë. Madje, kjo është edhe
tema numër një e bisedave në Ber-
lin. Ministri i Jashtëm në detyrë
dhe ish-kryetari i partisë, Gabriel
flet përmes fjalëve të vajzës së vet.
Nuk mund të ketë teatër më të
shëmtuar se kaq mes dy burrave,
që dikur e quanin veten shokë.
Përmes kësaj fjalie bëhet shumë e
qartë se ç'po ndodh pas kuintave
në partinë tradicionale SPD!

Edhe Merkeli është tani në ten-
sion

Martin Schulz e di që nuk mund
ta marrë më veten prej kësaj
goditjeje. Kokulur ai tërhiqet tani.
E me këtë, ai do t'i bëjë shërbimin
e fundit partisë. Ai shpreson që
kështu do t'u jepet fund "urgjen-
tisht" debateve për personelin në

SPD. Me këtë ai do t'i vërë në
lëvizje anëtarët e partisë, që të
miratojnë marrëveshjen e koali-
cionit me unionin e Angela Mer-
kelit. Sepse miratimi i mar-
rëveshjes nga baza e SPD-së është

Nga Katharina Kroll

pengesa tjetër përpara, në mënyrë
që të mund të krijohet qeveria e
re. Martin Schulz nuk mund të
mbështetej më tek partia e vet, që
e zgjodhi atë me 100 për qind të
votave kryetar dhe kandidat për

kancelar para zgjedhjeve. Në fund
SPD-ja dukej si një parti tërësisht
e refuzuar. Për ta nxjerrë atë tani
nga ky batak është një detyrë e
vështirë e kryesisë së mbetur të
partisë. Pyetja është, nëse mund të

realizohet kjo deri më 4 mars, në
ditën vendimtare të votës së
anëtarëve të partisë. Në rast të
kundërt, jo vetëm SPD ndodhet
përballë rrënojash, por edhe vetë
kancelarja Merkel.

Dje në 'Deutsche Welle'
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Dashuria në vjeshtë është bimë fatkeqe.
Frutat lind nën dhé, në errësirë.
Dhe lulet nuk i rrojnë gjatë, as gjethet.
Fëmijë të thjeshtë, pa bekim, ardhur ditën,
ikur natën.
Pagëzuar me ujë të zi dhe me baltë.

***
Dashuria në vjeshtë ishte bimë fatkeqe.
Që nga lulja, fruti dhe gjethja mbi të cilën
e gjelbra shkon pa i hapur udhë të blertës.

Dhe ku unë.
Me të vetmen formë që më ka mbetur.
Atë të gjilpërës së madhe, me një sy,
më duhet të futem në trupin tënd të lodhur.
Të qep gjithë sa shqepa vetë
dhe gjithë sa gjeta të shqepur tek ti".

Me këto vargje i paraprihet
Shën Valentinit në Tiranë. Janë
drejt fundit, përgatitjet për të vënë
në skenë veprën poetike të Arian
Lekës "Ndreqje gabimesh". Shfaq-
ja e veçantë angazhon emra të
mëdhenj e të shquar të artit sken-
ik shqiptar si Timo Flloko dhe
artistë më të rinj në përvojat sken-
ike, si Kristian Koroveshi dhe
Akreoma Saliu.

Pas botimit si libër, vepra poet-
ike "Ndreqje gabimesh", rikthehet
në një format të veçantë, falë fak-
tit që siç shprehen artistët, mate-
riali letrar e përligj formatin te-
atror, duke ofruar mundësi të plo-
ta të veprimit skenik që përcjell
frymëzim dhe emocione të
shumëfishta.

Kjo vënie skenike vjen si një
projekt i përbashkët krijuesish, ku
poezia dhe teatri paraqiten si pjesë
e së njëjtës logjikë dhe ku zonat
ndarëse mes arteve shkrihet mes
tyre. E gjitha kjo për të paraqitur
estetikën e mëvetme të një vepre
unike, që nuk është një përshtatje
për skenë, por një udhëtim lirik
përmes vargjeve, të cilat shpërfa-
qin cilësitë dramatike të veprës.

Në këtë kuptim "Ndreqje ga-
bimesh" paraqet një platformë
regjisoriale të zgjidhur deri në de-
tajet më të holla në konceptimet e
Timo Fllokos dhe Kristian Ko-
roveshit, të cilët krijojnë një
monolog/dialog të hapur poetik.
Ky koncept unifikon lojën e ak-
torëve me elementet e tjerë të sho-
qërimit muzikor, të skenografisë,
të projeksionit tematik dhe të
katër njësive koreografike të kri-
juara enkas për vënien në skenë
të "Ndreqje gabimesh".

Forma e vënies në skenë të një
poeme përbën risi. Poezia dhe te-
atri ushqejnë njëri-tjetrin por, me
gjithë format e tjera që shoqërojnë
shfaqjen, forca mbetet te mjesh-
tëria e artikulimit të fjalës poetike
përmes gjuhës arti.

Ajo që tërheq vëmendjen në
vënien skenike të veprës "Ndreqje
gabimesh" është fakti se një vepër
letrare zgjeron audiencat, duke u
zhvendosur nga formati i narra-
tivës si libër, me adresë leximin
vetiak, drejt teatrit të poezisë dhe
formave më intensive të komuni-
kimit me publikun.
POEMA

Poema "Ndreqje gabimesh", e
poetit Arian Leka, fitoi Çmimin
Kombëtar të Letërsisë, "Lasgush
Poradeci" - 2010, me cilësimin
"…për monologun e subjektit poe-
tik përmes imazheve metafizike e
meditative si rrugë komunikimi
maksimal me trajtat e rrëshqit-
shme të femrës në të gjitha rolet e
saj", akorduar nga Ministria e Kul-
turës. Kjo vepër, në formë të

Timo Flloko "ndreq gabimet" e Arian
Lekës me një poemë për dashurinë

Shfaqja e veçantë me veprën poetike,
surprizat e një nate të gjatë më 13 shkurt

SHFAQJA

MIRELA KUMBARO I PËRGJIGJET ROBERT
NDRENIKËS: DO FLASIM NGA AFËR

Fatmira Nikolli

pjesshme apo të plotë, ësh-
të përkthyer e botuar në 16
gjuhë. Të gjitha këto ver-
sione përkthimore do të
jenë pjesë e performancës,
ku për t'u shënuar është
paraqitja në formë audio e
zërave përkthyesve që e
sollën poezinë në span-
jisht, gjermanisht, an-
glisht, frëngjisht, hungar-
isht, rumaninisht, finland-
isht, italisht, arabisht, ser-
bisht etj. Sfondi muzikor
që do të shoqërojë
mbrëmjen është muzika e
autorit austriak Gustav
Mahler, "Adagietto" e Sim-
fonisë V, një partiturë
dashurie e pasionit të
thellë kushtuar Alma Schindler-it.
Ndërkohë që ilustrimi grafik në
formën e një poetry-movie përf-
shin grafika nga Schiele, Klimt,
Picaso, Khalo, Matise, Ëarhol,
O'Keeffe, Lucian Freud dhe Fran-
cis Bacon, të cilët do të krijojnë
sfondin viziv të shfaqjes me Timo
Fllokon, Kristian Koroveshin dhe
Akreoma Saliun në Sallën e Kon-
certeve të Katedrales Ortodokes,
Tiranë (dt. 13 shkurt) si dhe në Te-
atrin "A.Z. Çajupi", Korçë (20 sh-
kurt). Poema "Ndreqje gabimesh"
ka patur vëmendje nga kritika
letrare, mes së cilës veçohen tek-
stet nga Akademik Ali Aliu dhe Dr.
Erion Kristo.
KRITIKAT

 Akademiku Ali Aliu ka shkruar
se qasjet për leximin e librit
"Ndreqje gabimesh" të Arian Lekës
mund të jenë disa. Jemi përpara një
frymëzim-sfidë që artikulon diskurs
poetik të rreptë, të beftë dhe shokues
në momente, sfidë e refuzim ndaj
përllogaritjeve dhe programimeve
arbitrare. Sipas Aliut, është lojë nga
më çmenduraket, e paparë në poez-
inë shqipe, marrosja drejt zhbërjes
të trupit të saj (pjesa e dytë e po-
emës), të bërë nga dora e Zotit, apo
furi dashurie për të "çbërë" përkatë-
sisht për ta bërë ujore lojën e dashu-
risë, si lojë përmasash qiellore dhe
hapësirash pa fund.

Aliu shkruan se është kaq e
ngjeshur kjo poemë, në moment e
mbyllur, e njësoj e hapur për refle-
kse, për hyrje dhe dalje, përmasash
të atilla sa nuk e përthekon dot

brenda një shtrati të vetëm. Është
rebelim poetik, mbase, ndaj Kri-
juesit, ndaj asaj që është frymë
shenjtërie e ngulur dhe e pandry-
shueshme gjithnjë në trupin-ve-
për, përkatësisht kryevepër e tij,
është rebelim ndaj miqësisë së
evave dhe gjarprit, është klithje e
rebelim ndaj Krijuesit të këtij ren-
di, jo parajsor, jo të përsosur për-
fundimisht. "Është rebelim ndaj
pranisë së përtejshme e gabimit të
pandryshueshëm, përkatësisht re-
belim i pashpresë, rievokim poetik
i mëkatit të parë, që si rrjedhim pa-
shmangshëm përsëritet, që do të
vazhdojë të përsëritet në pafundë-
si, shteg që e nxit po ashtu rebeli-
mi poetik me këtë rast, rebelim
kundër rregullave të vendosura ga-

bimisht (nga Sovrani) dhe të papër-
sorura edhe kërkesat, ëndrrat, ep-
shet evo-adame",-thotë akademiku.

Sipas tij, poezia e librit 'Ndreqje
gabimesh vlon nga asociacionet,
herë si pamje konkrete dhe herë
abstrakte biblike sidomos, lidhur
me Krijuesin dhe krijesën, herë
himnizon trupin mëkatar, dashur-
inë që bëhet tokësore dhe qiellore,
të ngarkuar gëzim dhe vuajtje uni-
versale.

Të jetë rebelim kundër institu-
cioneve të Krijuesit, që krijon ga-
bim, përkatësisht rebelim kundër
vetë krijuesit, prania e të cilit
mund të përjetohet si frymë e ligë?
Kundër Krijuesit jo si projekt dhe
koncept i krijuar mirë, por si pro-
jekt incidental, prandaj e bart në

thelbin e vet edhe prirjen për të
mëkatuar? Çfarë lloj mëkatesh bart
natyra e Trupit, mëkat përher të
mundshëm, në kuptimin e Hamar-
tisë antike greke mëkat, faj, mash-
trim, gabim?

Artikulimi i ligjërimit poetik të
Arian Lekës, kryesisht vjen
përmes pamjeve përqasëse, (të tip-
it metaforik) përmes imazheve,
poet me pjellori të madhe të për-
fytyrimeve, të vërshimeve
metaforike dhe pleksjeve asocia-
tive, rrjedhë e pakëputur brenda
hapësirës krijuese dinamike,
hapësirë ku afrohen a përjashto-
hen dukuri e gjësende shpesh dis-
parate, ku oreçast shkëmbehen
logjikja me alogjiken, realja me su-
realen...

Bota poetike e Arian Lekës vjen
përplot historira të pakryera e të
papërkryera, botë që vlon
mëkatesh të të tjerëve dhe të veta,
porosi, dëshira dashurish e qor-
timesh të shqiptuara e të pashqip-
tuara, letra të shkruara e të pash-
kruara, të dërguara e të padër-
guara, e që në poemthin në fjalë,
përmes shprehjeve dhe efekteve
estetike, të efektshme, qëndrojnë
lule dhe gjemba bashkë, ëndje dhe
dhembje, dashuri dhe frikë, ndje-
si e plotë dhe boshe. Pse kaq dra-
matik vokacioni poetik për zhbër-
jen e Veprës së Krijuesit? Mos
vallë pas rebelimit total qëndron
një krisje përmasash tjera, krisje
që qëndron prapa, e heshtur…?

Erion Kristo e ka cilësuar
"Ndreqje gabimesh" si një libër pro-
fan. Për të, pyetja fatale mbetet: A
duhen ndrequr gabimet e vjetra me
gabime të reja, siç ngulmohet më
se një herë në poemë? Përgjigjja si-
pas Kristos është e thjeshtë: sipas
dëshirës, ad libitum, si t'ju pëlqe-
jë. "Kjo vepër vjen si dekonstruk-
sion i mitit të dashurisë për të
përkundërtin/për të
përkundërtën, është thirrmë për
një marrëdhënie tjetër mes tyre,
një marrëdhënie ku nuk premto-
het më e mira, por ndryshimi, ku
në themel të gjithçkaje rri Gabi-
mi", thotë Kristo. Sipas tij janë gati
- gati ca vise përfytyrimi pa engjëj,
pa shenjtorë dhe moralistë, por me
njeriun që gabon dhe fal gabime
dhe që "gabimin e vjetër e shlyen
me një gabim të ri", duke besuar
gjithashtu se edhe "i falshëm edhe
mësues është gabimi".

Një ditë pas protestës së artistëve për ligjin e
miratuar për artin dhe kulturën, ku do preket

Teatri Kombëtar, ka ardhur reagimi i ministres së
Kulturës Mirela Kumbaro.

Nga Korça, Kumbaro ka theksuar se do të tako-
het me artistët për të diskutuar mbi pakënaqësitë e
tyre për ligjin në fjalë, si dhe për gjetjen e një
zgjidhje të përbashkët.

"Patjetër që do t'i takoj artistët. Ne jemi duke
ndërmarrë një nismë ligjore që vjen si pasojë e
kërkesave jo vetëm të artistëve, por edhe të institu-
cioneve kulturore, qendrore, por edhe vendore siç
është teatri i Korçës, për të krijuar mekanizma për
organizimin e projekteve kulturore, të cilat sot edhe

për gjëra të vogla, siç janë rekuizitat apo veshjet
duhet të kalojnë në disa procedura burokratike të
prokurimit, të cilat përpos të tjerash krijojnë edhe
pengesë për krijimtarinë artistike. Ligji aktual për
artin dhe kulturën që është ai i vitit 2010 ka kri-
juar një mekanizëm lehtësimi për projektet kultur-
ore që përjashton nga prokurimi nëpërmjet for-
mulës së kolegjiumeve vetëm për Ministrinë e
Kulturës. Ne gjykojmë që ky mekanizëm duhet të
përhapet edhe tek institucione të tjera me qëllim
decentralizimin dhe nxitjen e financuesve të tjerë
për mbështetjen e aktiviteteve kulturore."

E pyetur për reagimin e aktorit Robert Ndreni-
ka ajo u përgjigj: "Duhet të flas me të."

Posteri i shfaqjes

Në foto:
Timo Flloko

Në foto:
Arian Leka
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Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL

1. Eshtë trofe sportiv.
3. U hahen... të martuarve.
9. Kufizojnë një truk.
11. Kërcimi i Zorba Grekut.
12. Mund të jenë kohore.
15. Kardashian, aktore dhe modele.
16. Janë përmasa.
17. Eshtë pjesë e gjuhës.
18. Nafta e Shell.
20. Një i dhjetë në vit.
21. Letra pa zë.
23. Janë qederet, dëmet.
24. Ishin kundërshtarë të babilonasve.
26. Eshtë llon papagalli.
27. Tregon çmimin me... mirësjellje.
30. Fillojnë ndeshjet.
31. Të parat në stadium.

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

Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave

- Çdo njeri është një copë budalla për të paktën
pesë minuta në ditë, zgjuarsi është të mos e
kaloni këtë kufi.                        (Elbert Hubard)

- Suksesi i një njeriu matet me faktin nëse mund t’ju
mbushë mendjen të tjerëve, për idetë e 20 vjetëve
më pas.                           (Ralf Valdo Emerson)

- Kjo udhë Ariane me 8 rrugë, dmth: vizion i drejtë,
qëllim i drejtë, fjalë e drejtë, veprim i drejtë, jetë e
drejtë, përpjekje e drejtë, vëmEndje e drejtë, meditim i
drejtë.

- Katër të vërtetat fisnike: të lindësh, të jetosh, të
vdesësh, të ringjallesh.

- Bota është plot dyer, plot raste,
fije të tendosura që presin t’u
biesh.

(Ralf Valdo Emerson)

- Te jesh gjithmonë i ndershëm me
veten, është një ushtrim i
këndshëm.

(Sigmund Frojd)

- Vlera e një njeriu duhet parë në
faktin se çfarë jep, dhe jo në atë
se çfarë është në gjëndje të
marrë.

(Albert Anjshtajn)

HORIZONTAL

1. U shkrua nga Zweig.
5. Fillojnë aksionin.
7. Janë për t'u kremtuar.
13. Sejdini i tarinerëve.
15. Ai i i Don Kishotit ishte Sanço Pança.
17. Ekstreme në tunel.
18. I ka tek vrapi.
20. Fillojnë andej.
21. Nuk tregohet nga i pasigurti.
26. Luftojnë me pagesë.
27. Inicialet e Gere aktor.
29. Sirena që i dha emrin Napolit.
30. Gjysmë fejese.
31. E ka simbolin Co një i tillë.
32. Inicialet e Kazan, regjisor.
33. Turner aktore.
34. Në radhë të parë.
35. As unë as ti.
36. Janë galeri në rrugë.

38. Gibson aktor.
39. Ritet pa zë.
41. Eshtë edhe ajo e futbollit.
42. Një studio... skulptori.
44. Janë fushat pa fund në veri të Orino-
kos.
46. Fund shkurti.
47. Fillojnë ideologjinë.
48. Eshtë materia e trurit.
49. Një është atleti
50. Eshtë ajo që i ka lënë pas të gjithë.

VERTIKAL

1. Eshtë edhe ajo epizootike.
2. Një është edhe Korabi.
3. I këni në dorë.
4. Eshtë mbulesë mbi... hambar.
6. Kufijtë e kujtesës.
7. Janë tek në faqe.
8. Kështu përfundon Loreley.
9. Një vend nisjeje.

10. Në këtë moment.
11. Në krye të artistëve.
12. Robbins aktor.
14. Ai i Hekurt ishte Bismarck.
16. Qërohen me... llogari.
19. U shkrua nga Kundera.
21. Eshtë dhuna me fjalë.
22. Yoko e John Lennon.
23. Një vepër... taumaturgu.
24. Ente Ekonomike Autonome.
25. Një mund të jetë cirku.
26. Janë indigjenë neozelandezë.
28. Eshtë edhe ajo gjeografike.
29. Inicialet e Klee piktor.
30. Ishin formacionet e famshme maqedonase.
33. Eshtë e zakonshme për pushime
37. Emil piktor.
38. Një planet i Kuq.
40. Një garë në hipodrom.
43. Me të nxjerrin një litër.
45. Qorre pa qe.

TTTTThënie tëhënie tëhënie tëhënie tëhënie të
mençuramençuramençuramençuramençura

32. Eshtë vjelje me... drapër.
34. Opera e Verdi-t.
36. Qe një markë makine.
38. Inicialet e Asimov.
39. Ta... ktheni së prapthi.
40. Një version i FIAT.
41. Eshtë çelësi.
42. Eshtë si sobë.

VERTIKAL

1. Në krye të kryesisë.
2. Eshtë shfaqje e parë.
3. Ross këngëtare.
4. Kërkojnë talent të tilla.
5. Të parat në stadium.
6. Një pjesë e makinacioneve.
7. Vrau Hektorin.

8. Roth aktor
9. Qe piktor i famshëm italian.
10. Janë vjedhës.
11. Kompozitori i Sinfonia e dymbëdhjetë
12. Një çiklist në velodrom.
13. Eshtë e ardhur nga firmat piramidale.
14. Pak diktaturë.
18. Një mund të jetë me... ku-ku.
19. Nota e diapazonit.
21. Masin lëngje të tilla.
22. Janë forma.
23. I vidhet ustait.
25. Eshtë pjesë telefilmi.
28. Pikas pa ekstreme.
29. Eshtë ëmbëlsirë me qiri.
31. Umberto poet italian.
33. Dy asa.
34. Kollet por jo kot.
35. Radiotelevizoni i Kosovës.
37. Inicialet e Delon.
39. Fillojnë afërsisht.
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R I K A T R O R B E L A

K A N D I N I R R A P

E A M O S I M A S K A

A N T I K E T B M O R

T O A S M O D E U N O T

O R L E A P S L A R A

N A N A N I V E A L I S

E K S P E R I M E N T F

L U G F O R C A E P L

I T R A S I A

A F A R M A C I S T E T

F A C S I M I L E T R

M A R I A N A P I N E D A

I R I S G R A S O T

K A S T A P O E T

D E E P A E T O R T A

U A J T G T M R E A L

F A T U J E S E D R A

O D E K U R I M I I A N

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

13 14 15 16

17 18 19 20

21 22 23 24 25

26 27 28

29 30

31 32 33

34 35 36 37

38 39 40 41

42 43 44 45

46 47 48

49 50

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11

12 13 14 15

16

17 18 19

20 21 22

23 24 25

26 27 28 29

30 31 32 33

34 35

36 37 38 39

40 41 42
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