
(Në foto) Prindërit e 15-vjeçares duke folur për “GSH”. 54-vjeçari Ligor Biba
Suplement
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PETICION PRESIDENTIT

Alarmi, 11% e fëmijëve 
viktima të dhunës dhe 

ngacmimit seksual. 
Pulaha: 2 mijë në rrugë 
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“Miss Shqipëria 2018”, fotot e vajzave dhe risitë e eventit

Afërdita Dreshaj ‘çmendet’ në festën e beqarisë në Afërdita Dreshaj ‘çmendet’ në festën e beqarisë në 
Las Vegas. Dasma në Shqipëri e Alesio Alias... Las Vegas. Dasma në Shqipëri e Alesio Alias... 

Propozimi për të 
kaluar në ‘Top Channel’, 

flet Blendi Fevziu: 
S’e kam vendosur ende

Prej kohësh përfl itet lartë e poshtë lidhur me lëvizjet e 
moderatorëve të njohur nga televizionet nga të cilat ata 
vetë kanë krijuar tashmë një emër dhe janë rritur me atë 
logo të asaj media vizive. Por mesa duket gjithë ...

 

Pronarët në Shkodër, 
ATP merr në shqyrtim 

4400 dosje, procedurat për 
t’u njohur me ecurinë

VENDIMET 1993-2008
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RAPORTOJNE 36 DREJTORE

Punësimi në administratë,
Rama: Nëse një ministër 
apo deputet ndërhyn për 
punonjësit, më çoni SMS 

Nga PAMELA  ALIAJ

Kryeredaktor: Erl MURATI
Zv/kryeredaktore - Rezarta DELISULA  
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Vijon në faqen 14

Është shumë më tepër se një rastësi 
fatlume ngjarjesh historike që e 

bëjnë të tillë këtë qershor për partnerët 
e mëdhenj amerikanë, evropianë dhe 
për Shqipërinë ...

Qershori jubilar 
euroatlantik

Nga JORGJI KOTE
Opinioni

 Ditësi
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REAGON KRYEMINISTRI

Survejimi i Bashës, PD:
E paprecedentë, urdhër i 
Ramës e Markut. Policia: 

Spekulim i mbrapshtë

FLASIN PRINDERIT E 15-VJEÇARES SE PERDHUNUAR: NA PERDHOSI E SHKATERROI VAJZEN

“LIGOR BIBA TE DENOHET 20 
VITE, NDRYSHE VETEGJYGJESI” 

Në faqet 9-11

A e humbëm prapë 
trenin për Europë? 

Demonstrata e fundit e opozitës 
ishte kulmimi i fushatës së de-

mokratëve kundër ministrit të Brend-
shëm Fatmir Xhafaj. Katër javë më 
vonë do të merret ... Vijon në faqen 21

Opinioni 
 Ditës Nga DRITAN HILA i

Nëna e së miturës: Gjykata e dënoi fqinjin tonë me 4.8 vite burg edhe 
pse u verifikua përdhunimi. Ai ka paguar para për të ulur dënimin 

Rrëfimi i djalit të Nazmi Seitit, përkthyesit të Dostojevskit 

“Në traktet që e dënuan shkruhej “Në traktet që e dënuan shkruhej 
për durimin poshtnues të popullit”për durimin poshtnues të popullit”

Sait Saiti: Përkthimi i tim eti 
në burg, për me luftu urinë

Në faqen 8

Deri në 2.000.000 Lekë
pa kolateral
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FAQJA E PARE



AKUZAT
SURVEJIMI

Kreu i PD mbledh zyrtarët e lartë, Paloka, Noka dhe Alibeaj në polici

Survejimi i Bashës, PD:
Për interesa kriminale
Nënkryetarët e PD: E paprecedentë

Partia Demokratike de
noncoi dje ndjekjen, që,
sipas saj, struktura të

Policisë së Shtetit po i bëjnë
kreut të opozitës Lulzim
Basha dhe familjes së tij. PD
pretendon se kryetari Basha
dhe familjarët e tij, ndiqen
dhe përgjohen nga segmente
të policisë së shtetit. Për këtë
çështje z.Basha zhvilloi para-
diten e djeshme një mbledhje
urgjente me zyrtarët e lartë të
Partisë Demokratike, të cilët
u interesuan dhe në Drej-
torinë e Përgjithshme të Poli-
cisë. Në një dalje për mediat,
nënkryetari i demokratëve
Edmond Spaho tha se
mbikëqyrja e Bashës bëhet
për interesa kriminale dhe se
pas këtij akti antiligjor qën-
dron kryeministri dhe minis-
tri i Brendshëm, Fatmir
Xhafaj.  Spahia e cilësoi dje
survejimin e z.Basha  si një
operacion klandestin, i cili,
sipas tij, është konceptuar
dhe zbatuar nga Fatmir
Xhafaj. "Ndjekja dhe përgjimi
i kryetarit të opozitës bëhet
për interesa kriminale. Në
këtë operacion Rama dhe
Xhafaj po përdorin strukturat
e policisë që janë krijuar dhe
kanë për qëllim të gjurmojnë
dhe luftojnë krimin dhe
drogën për të gjurmuar dhe
luftuar ata që denoncojnë
krimin dhe drogën. Ky opera-
cion dëshmon se qeveria
funksion si një pushtet privat
kriminal në mbrojtje të
trafikut të drogës dhe krimit
të organizuar ku janë përf-
shirë drejtuesit më të lartë të
qeverisë", deklaroi nënkrye-
tari demokrat. Z.Spaho, aku-
zoi se ky operacion ka garanc-
inë dhe mbrojtjen e Prokuror-
isë së Përgjithshme. "Këto op-
eracione klandestine krimi-
nale kanë garancinë e
mbrojtjes nga prokuroria poli-
tike e drejtuar nga Arta
Marku, përfaqësuesja dhe
shërbëtorja politike e dyshes
Rama-Xhafaj. Këto veprime
kriminale kanë garancinë e
mosndëshkimit si rezultat i
shkatërrimit të Gjykatës
Kushtetuese, paralizimit të
plotë të Gjykatës së Lartë dhe
kontrollit të plotë mbi sistem-
in e drejtësisë nga Edi Rama
dhe Fatmir Xhafaj. Sot, është
më e domosdoshme se kurrë
që reforma në drejtësi të kthe-
het në binarët kushtetues, për
ta çliruar drejtësinë nga kap-
ja që i ka bërë Edi Rama dhe,
përmes tij, krimi i organi-
zuar", u shpreh z.Spaho.
Nënkryetari tjetër i PD-së,
Edi Paloka iu përgjigj reagim-
it të kryeministrit Rama pas
lajmit se kreu i PD-së Basha
dhe familja e tij mbahet nën
survejim nga policia. Rama
tha se kjo është një shpikje e
PD-së, por Paloka shprehet se

Rama nuk bëri gjë tjetër
përveçse vërtetoi qe është zar
i Agron Xhafajt. Ai thotë se
fatkeqësia që i ka rënë këtij
vendi është më e madhe nga
sa duket. "Fatkeqësia që i ka
rënë këtij vendi me Edvinin
është shumë më e madhe nga
sa duket. Për të qenë të sin-
qertë, krimi është ngatërruar
shpesh ne këmbët e politikës,

nga të gjitha krahët. Por ajo që
po ndodh sot është shumë e
rëndë dhe e paprecedentë.
Opozita në denoncimet e saj
mbi lidhjet e Edvinit me
krimin, e ka cilësuar shpesh
atë si "kapo", si "kreu i kupolës,
si "bos i krimit" etj. Në fakt,
realiteti është shumë më i
rëndë se kaq…; Edvin Rama
nuk është "kapoja", nuk është

ai që mban nën urdhra
krimin. Edvini është ZARI i
krimit. Ai është nën urdhra
dhe përdoret nga krimi. Pas
denoncimit që PD-ja bëri
lidhur me përdorimin e struk-
turave të policisë për të sur-
vejuar kreun e PD-së, Edvini
nuk bëri gjë tjetër përveçse
vërtetoi që është dhe zar i
Agron Xhafajt",- tha z.Paloka.

Valentina Madani

STATUSI
Z.Basha përfiton nga
statusi si kryetar i
opozitës masa
shtesë dhe
shoqërohet nga
forca të Gardës së
Republikës, por nuk
ka në asnjë moment,
monitorim survejues
të tij nga strukturat e
policisë. Mësohet se
z.Basha ruhet vetëm
nga 2 efektivë, për
shkak të funksionit si
kryetar partie.

SURVEJIMI

Berisha,
thirrje
shqiptarëve:
T'i rrëzojmë
me revoltë
Ish-kryeministri Sali

Berisha dënoi dje sur-
vejimin nga policia të
kreut të opozitës, Lulzim
Basha dhe familjarëve të
tij. Ai e quan akt gang-
sterësh të Ramës dhe
klikës së tij, ndërsa u bën
thirrje qytetarëve që
përmes revoltës të he-
dhin në koshin e ple-
hrave këtë qeveri narko-
shteti. "Edi Rama përdor
narko-taskforcën opera-
cionale per survejimin e
kundershtarit te tij poli-
tik! Të dashur miq, me
urdhër të Noriegës, Fat-
mir Droga dhe Ardi Xhafa
apo Geron Veliu, siç e
thërrasin rëndom në
Vlorë dhe në mbarë Po-
licinë e Shtetit drejtorin
aktual të narkopolicisë,
kanë vendosur në surve-
jim kryetarin e opozitës,
një akt policesk kriminal
të shëmtuar. Duke dënu-
ar me ashpërsinë më të
madhe këtë akt gang-
sterësh të Edvinit dhe
klikës së tij në krye të
narkoshtetit, ju bëj thir-
rje qytetarëve, që me re-
voltën tonë të hedhim në
koshin e plehrave ata dhe
narkoshtetin e tyre të kal-
bur!", theksoi z.Berisha.

Policia: Spekulim mediatik për qëllime të mbrapshta

Basha në survejim, Rama: Le të qeshim
me babale përgjimin për Lulzimin

Partia Demokratike pre
tendon se nëpërmjet një

operacioni klandestin, siç e
quan ajo, Policia e Shtetit
prej 24 orësh ndjek dhe përg-
jon kryetarin e opozitës dhe
familjen e tij. Ky akt sipas PD-
së është pa ligjshëm, anti-
kushtetues dhe kriminal.
Por policia në një reagim ho-
dhi poshtë pretendimet
duke theksuar se kryetari i
opozitës mbrohet nga Garda
dhe në asnjë moment nuk
është survejuar nga policia.
Lidhur me këtë reagoi dhe
kryeministri Edi Rama: Ba-
balepartitë e babaleopozitës
kanë shpikur një përgjim të
Policisë së Shtetit për babale-
kryetarin e Partisë ba-
balokratike. Shpejt do të dalë

e vërteta e babalepërgjimit të
shpikur dje për ministrin e
ndërkohë le të qeshim me ba-
balepërgjimin e shpikur sot (dje)
për Lulëzimin",-tha z.Rama.
Edhe Policia e Shtetit mohoi dje
lajmin për survejimin e kryetar-
it të PD-së, dhe familjes së tij.
Ajo e quan spekulim mediatik
për qëllime të mbrapshta. "Nuk
është aspak e vërtetë që familja
e z.Lulzim Basha, kryetar i PD-

së, apo familjarë të tij, të
mbahen nën vëzhgim nga
forca policore. Përmbajtja e
shkrimit është tërësisht një
spekulim  mediatik me
synim mashtrimin dhe ke-
qinformimin e opinionit pub-
lik për qëllime që i gjykojmë
të mbrapshta. Me keqardhje
konstatojmë se lajmi në fjalë
duket i fabrikuar nga zyrat
e një partie politike dhe jo
nga redaksi serioze. Informi-
mi i publikut rreth veprim-
tarisë së institucioneve të
shtetit është një e drejtë e
garantuar me ligj, prandaj
nëse dikush do të kishte in-
teres rreth së vërtetës, do ta
merrte informacionin lehtë-
sisht në rrugë zyrtare",- thu-
het në njoftimin e policisë.

FRPD i zë
'pritë'
Xhafajt tek
"Petro Nini"
Të rinjtë e Forumit

Rinor të Partisë
Demokratike vazhdojnë
aksionin opozitar në
lidhje me çështjen
"Xhafaj". Pas protestës
me gomone tek Minis-
tria e Brendshme dhe
me gjithë kallëzimin e
policisë për disa prej ak-
tivistëve, FRPD ka qenë
sot tek gjimnazi "Petro
Nini Luarasi" ku ndod-
hej edhe ministri i
Brendshëm Fatmir
Xhafaj. Me një baner në
dorë ku shkruhej "Ku e
ke Agronin uoo Pasha",
sipas zhargonit të për-
dorur në audio-përgjim,
të rinjtë i kanë prerë
rrugën dhe e kanë pye-
tur live zyrtarin e qever-
isë. Megjithatë ministri
ka hyrë brenda oborrit
me automjet dhe nuk ka
bërë asnjë koment, por i
ka përshëndetur me
dorë.

Zyrtarët e PD dje në polici për denoncimin e
survejimit të z. Basha
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Lulëzim Basha me familjen e tij

Kryeministri thërret në raportim 36 drejtorët rajonalë të punësimit

Rama: Nëse një deputet ndërhyn
për punonjësit, më dërgoni SMS

"Ritmi i rritjes së punësimit u përshpejtua me 50%"
TAKSAT
“Do ketë një ulje
shumë të
rëndësishme
taksash, konkretisht
të tatim-fitimit për të
gjitha ato biznese të
vogla që kalojnë
pragun vjetor të 8
milionë lekëve(të
rinj) dhe që me
sistemin aktual
hyjnë në një fashë
tjetër taksimi nga
5%-15%. Ne do ta
rrisim pragun në 14
milionë lekë (të
rinj)", - tha Rama.

LSI

Vasili: Rama
mashtron me
vendet e punës

Ministri i Financave dhe
Ekonomisë, Arben

Ahmetaj deklaroi dje, se
deri tani janë 667 mijë të
punësuar nga të cilat 240
mijë vende të reja pune janë
krijuar në 5 vitet e fundit,
si rezultat i zhvillimit
ekonomik dhe patjetër të
formalizimit. Në fjalën e tij
në punimet e Konferencës
Kombëtare 'Mbi zhvillimin
e qëndrueshëm dhe poli-
tikat e punësimit', ministri
Ahmetaj theksoi se "qever-
ia ndërmori reforma të
rëndësishme, që e kthyen
Shqipërinë në shtratin e
ekonomisë të qën-
drueshme dhe me
punësim". "Mos harroni që
kur morëm detyrën bor-
deroja në tatime numëron-
te rreth 425-430 mijë të

Ahmetaj: Taksa
progresive çliroi punësimin

punësuar. Sot që flasim janë
mbi 667 mijë të punësuar,
ose mbi 240 mijë vende të
reja pune, si rezultat i zhvil-
limit ekonomik e patjetër të
formalizimit". Duke folur
për taksën progresive të
cilën e cilësoi shumë të
rëndësishme, Ahmetaj tha
se "kjo taksë e çliroi punë-
simin". Sipas tij, përmes tak-
sës progresive me një lëvizje
fiskale u kthyen në xhepat
e shqiptarëve 100-120 mil-
ionë dollarë në vit. "Të
gjitha arritjet që ne i për-
mendim në shifra nuk janë
të mjaftueshme, por duhet
të dimë se çfarë lamë pas, ku
lamë momentin e krizës
greke, që besoj se këtu ka
njerëz që kanë punuar për
ta frenuar atë krizë në Sh-
qipëri", - tha Ahmetaj.

Kryeministri Edi Rama
u kërkoi dje, gjatë një
takimi me dyer të

mbyllura të gjithë drejtorëve
rajonalë të punësimit, ta
njoftojnë nëse një deputet u
ndërhyn për punonjës të
paaftë. Gjatë këtij takimi që
erdhi pas Konferencës Ko-
mbëtare të Punësimit, Rama
mësohet të jetë shprehur:
"Nuk do të toleroj asnjë de-
putet që kërkon të punësojë
njerëz të partisë në zyrat e
punës. Mos bëni punën e as-
një punonjësi të paaftë, por
t'i shkarkoni pa marrë para-
sysh asnjë bindje politike
apo kush e ka sjellë në punë.
Merrni për bazë vetëm aftës-
inë dhe performancën indi-
viduale". Po ashtu Rama ësh-
të shprehur qartë se nuk do
të tolerohet ndërhyrja e as-
një deputeti për punësimet.
"Nëse një ministër apo de-
putet ndërhyn për 1 punon-
jës të vetëm të paaftë më
çoni me sms emrin e depu-
tetit apo ndërhyrjes. Fale-
minderit që më kursyet
sikletin që të më duhej të
shkarkoja ndonjë këtë muaj,
por kjo nuk do të thotë që do
ju fal muajin tjetër…e di që
jeni zgjuar. Mbani ritmin",
mësohet t'u ketë thënë ai
drejtorëve të 36 zyrave të
punësimit të cilët kryen dje,
raportimin mujor pranë
Zyrës së Kryeministrit mbi
performancën e tyre për
muajin maj. Qëllimi i këtij
takimi ishte raportimi i re-
zultateve të arritura,
konkretisht, shifrat e punë-
simit, përfshirë këtu edhe
punësimin e ish përfituesve
të ndihmës ekonomike, jo
vetëm për muajin maj, por
edhe për tre muajt e fundit,
vendet e punës të identi-
fikuara pranë sektorit privat
dhe problematikat që zyrat
e punës hasin gjatë procesit
që ato ndërmarrin. Sipas
raportit gjatë muajit maj
janë realizuar 3296
punësime, krahasuar me
2314 që ishte targeti i zyrave
të punës këtë muaj. Në total,
për vitin 2018, zyrat e punës
kanë një target prej 25 mijë
ndërmjetësimesh. Gjatë
fjalës që mbajti më herët në
Konferencën Kombëtare të
Punësimit, Rama u shpreh
se "Shqipëria është i vetmi

vend ku ritmi i rritjes së
punësimit u përshpejtua me
50% dhe papunësia sipas
raportit, citoj, ra në nivelin
më të ulët historik, 13.6%".
"Nga ana tjetër është inkura-
juese edhe pse është larg së
qeni e mjaftueshme, që Sh-
qipëria figuron në rajon si
vendi me normën më të ulët
të papunësisë rinore. 26%
është një shifër jo e vogël
dhe prandaj e rinënvizoj,
pesha e këtyre shifrave, pa-
varësisht se vijnë në një
trend progresiv në
përmirësim, është sidoqoftë
reale dhe në 3 mujorin e fun-
dit të 2017-s, shkalla e punë-
simit për popullsinë 15-64
vjeç është 58.2% nga 43% që

ishte në vitin 2013. Kemi
15% rritje, çka përbën as më
shumë e as më pak, por një
bazë të rëndësishme për të
çuar më tej një proces refor-
mash dhe një proces masash
të mëtejshme, për të cilat
flitet në mënyrë të detajuar
në raportin e përgatitur nga
grupi i profesorit", tha Rama,
duke pasur parasysh Anas-
tas Angjelin që drejtoi
grupin për punësimet. "Ne
besojmë shumë se në peri-
udhën 2018-2021 do kemi një
kërcim të rëndësishëm në
shifrat e punësimit, falë një
programi të ndërtuar, që syn-
on një rritje më të madhe
ekonomike me punësim real
më të lartë",-premtoi Rama.

TAKIMI NË PRESPË
Edi Rama, Aleksis Tsipras dhe Zoran Zaev do
takohen së shpejti në Prespë, zonë kjo që ndahet
mes tri shteteve Shqipërisë, Greqisë dhe
Maqedonisë. Sipas agjencisë "IBNA", ky takim do
të ketë për qëllim zgjidhjen përfundimtare të disa
prej çështjeve që qëndrojnë të hapura midis këtyre
shteteve fqinje, siç është edhe emri i Maqedonisë.



Kreu i Grupit Par
lamentar të LSI-së,

Petrit Vasili akuzoi kryem-
inistrin Rama se po mash-
tron me shifrat e punësim-
it në Shqipëri. Në një dek-
laratë për mediat, Vasili
tha se emigrimi i sh-
qiptarëve është një shem-
bull i qartë i papunësisë,
pasi 1 milion shqiptarë
hedhin lotarinë ameri-
kanë për t'u larguar nga
vendi. "Ky mashtrim
sistematik i shoqëron sh-
qiptarët prej pesë vitesh
me mijëra vende pune
imagjinare në mendjen e
kryeministrit, ose më mirë
me thënë, të sinqeritetit të
kryeministrit, i cili ngatër-
ron vendet e punës së trafi-
kantëve, të cilët edhe sot
e kësaj dite vazhdojnë të
fitojnë tenderë në qeveri
dhe të kultivuesve të
kanabisit me vendet e
punës që shqiptarët e
ndershëm dhe biznesi
kërkon",-u shpreh Vasili.
Sipas tij, papunësia e të
rinjve, zyrtare është deri
në 28%, se realisht është
dhe më e lartë se sa kaq.

Xhaçka në Burrel: Kemi
përgjegjësi të qeverisim për

të majtë e të djathtë
Ministrja e Mbrojtjes, Olta Xhaçka vijoi turin e

saj të llogaridhënies publike në qytetin e Bur-
relit, ku bëri të qartë se përgjegjësia e kësaj qeverie
është e madhe për t'i shër-
byer njëlloj të majtëve
dhe të djathtëve. "Kjo ësh-
të një përgjegjësi shumë e
madhe për një qeverisje që
sukseset mund t'i mbajë
vetë, por ama dështimet
nuk ka me kë t'i ndajë dhe
përgjegjësia në këtë kup-
tim është shumë e madhe.
Për t'i shërbyer të gjithëve
njëlloj majtas apo djath-
tas, por edhe duke pasur
parasysh që si një qeveri
ose si një maxhorancë që sot qeveris e vetme,
përgjegjësia është shumë e madhe për të justifikuar
besimin e madh që na është dhënë dhe për të shpër-
blyer me punë, me aftësi dhe përgjegjshmëri gjithë këtë
besim që kemi marrë nga pjesa dërrmuese e qyteta-
rëve në të gjithë Shqipërinë". Gjatë bashkëbisedimit
të saj, me qytetarët e Burrelit, ministrja e Mbrojtjes u
shpreh: "Ne kemi ardhur në pushtet duke premtuar
që gjërat e vjetra të të shërbyerit do t'i shfarosnim jo
përkundrejt parave, jo përkundrejt tarafit, jo përkun-
drejt militantizmit, por përkundrejt meritës, nevojës,
duke respektuar dhe ndihmuar gjithkënd që ka nevojë
dhe duke nxitur gjithkënd që është i aftë për të na
dhënë të gjithëve diçka. Jemi absolutisht shumë të
angazhuar paçka se nuk është e lehtë". Ajo theksoi fak-
tin se në këto katër vite, qeveria ka bërë të mundur
një mirëmenaxhim të financave publike, duke larë
borxhet dhe duke krijuar mundësitë që sot të ketë më
shumë investime. 3

Darina Tanushi



E shtunë 2 Qershor 20184 -

Fatos Lulo i drejtohet KPA: Kam prova

Nuk justifikonte 480 mijë dollarë,
ish-gjyqtari kërkon kthimin në detyrë

AKTUALITET

Kandidate për në Këshillin e Lartë Gjyqësor, trupa gjykuese shpall vendimin në 4 qershor

Vetingu, gjyqtarja Shehu drejt konfirmimit
KPK: Nuk ka shkelje dhe fshehje të pasurisë

SEANCA DEGJIMORE
KPK



Përpara KPK më 4 qershor,
prokurorja Anila Leka

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit do kalojë në
sitën e Vetingut me 4 qershor, prokuroren në

Prokurorinë e Përgjithshme, Anila Leka. Në kuadër
të vetingut për gjyqtarët dhe prokurorët në sistem-
in e drejtësisë, Komisioni Pavarur i Kualifikimit
ka zbardhur kalendarin e se-
ancave dëgjimore. Në një
njoftim, në faqen zyrtare,
KPK thotë se të hënën do të
zhvillohet një seancë dëgji-
more me subjektin e rivlerë-
simit Anila Leka, prokurore
në Prokurorinë e Përgjiths-
hme. Po ashtu, Komisioni Pa-
varur i Kualifikimit ka shpal-
lur trupën gjykuese që për-
bëhet nga Firdes Shuli, Ro-
land Ilia, Suela Zhegu. KPK ka
rritur intensitetin e punës
për procesin e vetingut, duke caktuar dy dhe tre
raste çdo javë, ndërsa, me 5 qershor, me trupën
gjykuese do të përballet Edmond Islamaj, anëtar i
Gjykatës së Lartë dhe Dritan Prenci, prokuror i
Krimeve të Rënda, ky i fundit pjesë e grupit të
prokurorëve që po hetojnë ish-ministrin e
brendshëm Saimir Tahiri.

Komisioni i Pavarur
i Kualifikimit ka
zhvilluar ditën e

djeshme seancën dëgji-
more me gjyqtaren e
Gjykatës së Kurbinit
Marçela Shehu. Ajo u
njoh me rezultatet e
hetimit administrativ të
Komisionit.Sipas Inspek-
toratit të Lartë të Dekla-
rimit dhe Kontrollit të
Pasurisë, pasuria e She-
hut është e justifikuar.
Trupa e Komisionit të Pa-
varur të Kualifikimit e
përbërë nga Brunilda Bek-
teshi, Lulzim Hamitaj dhe
Olsi Komici u shprehën se
nga verifikimi i ILDKPKI
dhe i vetë komisionit ka
rezultuar se gjyqtarja
nuk ka shkelje dhe fshe-
hje të pasurisë. Në seancë
dëgjimore publike, Shehu
mësoi se në të tria shtyl-
lat e procesit të rivlerë-
simit; pasuria, figura mo-
rale dhe aftësitë profesio-
nale rezultonte pa prob-
leme. Gjyqtarja rezulton
se ka një apartament, një
makinë dhe depozitë kur-
simi. "ILDKPI për
gjyqtaren ka dorëzuar
raportin me konstatim se
është deklarim i saktë pa-
surie dhe e ka të justi-
fikuar. Ne bëmë verifikim
të thelluar, ka deklaruar
shtëpi banimi 100m2 në
njësi bashkiake nr. 8 në
Tiranë, veturë 'Mercedez
Benz' blerë në 2016 me
vlerë 6 mijë euro, para
cash 1 milion e 350 mijë
lekë dhe depozitë kursi-
mi në emrin e fëmijëve
me vlerë nga 100 mijë
lekë secila. DSIK për sa i
përket figurës ka sjellë
raport  ku shprehet se
gjyqtarja nuk ka shkelje
dhe është e  përshtat -
shme për të  vazhduar
detyrën",-u shpreh Komi-
sioni i Pavarur i Kuali-
fikimit. Marçela Shehut,
ka gjasë të  renditet  i
katërti  në l istën me
gjykatës e prokurorë, të
cilët deri më tani kanë
mundur t'i shpëtojnë rr-
jetës së vetingut. Marçe-
la  Shehu u bë pjesë e
sistemit gjyqësor 12 vite
më parë. Pas përfundim-
it të Shkollës së Magjis-

traturës, punoi fillimisht
në gjykatën e Tiranës, e
më pas u transferua në
Kurbin. Gjyqtarja e Kur-
binit është një nga 14 kan-
didatët për në Këshillin e
Lartë Gjyqësor.  Para
trupës gjykuese, pasi dek-
laroi se është dakord me
gjetjet e Komisionit, ajo
kërkoi  konfir mimin në

detyrë. "Jam dakord me
verifikimet nga ana e
KPK-s, kërkoj të vazhdoj
detyrën, procesi ka qenë
korrekt", u shpreh Marçe-
la  Shehu.  Vendimi për
gjyqtaren do të jepet në
datë 4  qershor,  ndërsa
pritet që të kalojë vetin-
gun, pasi nuk rezultoi me
asnjë problem.

PASURIA
Të dhënat tregojnë se

gjyqtarja Marçela Shehu
zotëronte një pasuri famil-
jare prej 1.3 milionë le-
kësh në vitin 2006.  Në
fund të vitit 2016, pasuria
e saj është dyfishuar, duke
kapur vlerën e rreth 2.7
milionë lekëve. Pasuria

familjare e zonjës Shehu
ndahet në 200 mijë lekë llog-
ari bankare, 1.5 milionë
lekë kursime në cash dhe
rreth 1 milion lekë autom-
jete. Gjyqtarja ka, gjithash-
tu, në bashkëpronësi një
shtëpi private të ndërtuar
në vitet 1998-2000, të cilën
e ka përfituar si rrjedhojë

e martesës dhe e ka deklaruar
atë në vitin 2007. Të ardhurat
e gjyqtares Shehu përbëhen
vetëm nga paga e saj dhe ajo e
bashkëshortit, të cilat kapin në
total vlerën e 12.9 milionë le-
këve. Përgjatë viteve në karri-
erë, zonja Shehu ka shënuar
një rritje mesatare të pasurisë
prej 133 mijë lekësh në vit.

KONSTATIMI
"ILDKPI për gjyqtaren ka dorëzuar raportin me konstatim se është deklarim i saktë
pasurie dhe e ka të justifikuar. Ne bëmë verifikim të thelluar, ka deklaruar shtëpi
banimi 100m2 në njësi bashkiake nr. 8 në Tiranë, veturë 'Mercedez Benz' blerë në
2016 me vlerë 6 mijë euro, para cash 1 milion e 350 mijë lekë dhe depozitë kursimi
ne emrin e fëmijëve me vlerë nga 100 mijë lekë secila. DSIK për sa i përket figurës
ka sjellë raport ku shprehet se gjyqtarja nuk ka shkelje dhe është e përshtatshme për
të vazhduar detyrën", - u shpreh Komisioni i Pavarur i Kualifikimit.



Ish-gjyqtari i Gjykatës
Kushtetuese, Fatos Lulo,
ka ankimuar shkarkimin
e tij nga detyra. Në një
kërkesë të depozituar në
Kolegjin e Posaçëm të
Apelimit, Lulo ka
kërkuar zhbërjen e këtij
vendimi dhe rikthimin
në detyrë. Në kërkesën e
tij, Lulo mësohet se ka
kërkuar që shqyrtimi i
ankimimit të bëhet në
një seancë me dyer të
hapura. Ndër të tjera
mësohet se ish-gjyqtari
do të paraqesë prova që
rrëzojnë vendimin e
KPK, që nuk justifikonte
pasurinë. Kujtojmë se
gjyqtari i parë që u thirr
përpara komisionit për
t'u dëgjuar, ishte Fatos
Lulo, anëtar i Gjykatës
Kushtetuese. Lulo u për-
faqësua nga avokati
mbrojtës Ardian Visha.
Gjatë seancës janë nxjer-
rë pretendime se në bazë
të një hetimi administra-
tiv 5-mujor ndaj Fatos
Lulos, ky i fundit nuk jus-
tifikon me burime të
ligjshme pasurinë e tij.
Duke cituar raportin e
përcjellë në KPK nga ana
e Inspektoratit të Lartë të
Deklarimit dhe Kontrollit
të Pasurisë, relatorja
Etleda Çiftja tha se për

subjektin e rivlerësimit Fatos
Lulo ka mungesë të buri-
meve financiare të ligjshme
dhe deklarim të rremë të pa-
surisë. Gjithashtu, KPK
thotë se gjyqtari ka përfituar
200 mijë dollarë dhuratë nga
motra, Drita Lulo, konkre-
tisht 100 mijë dollarë cash
dhe një zyrë në rrugën e Dur-
rësit për zotin Lulo. Në lidhje
me këtë fakt, avokati i gjyq-
tarit, Ardian Visha, është
shprehur se burimi i pasur-
isë së klientit të tij është e
motra, Drita Lulo, e cila i ka
dhuruar shuma parash dhe
apartamente, si dhe shumën
prej 480 mijë dollarë kanadez,
të cilën gjyqtari ia ka marrë
hua dhe ia ka kthyer sërish.
Më tej avokati theksoi se
Lulo në vitin 1997 i ka dhu-
ruar motrës së tij biznesmene
apartamentin e prindërve. Më

pas motra që është ndërtuese
i ka dhënë 100 mijë dollarë për
shkollimin e fëmijëve dhe
zyrën për punën e tij që llog-
aritet me vlerë 100 mijë dollarë.
Ndërkohë sipas KPK Lulo ka
shmangur pagesën e taksave
në vitet '94-'97, kohë kur ishte
avokat. Por avokati Ardian
Visha u shpreh se klienti i tij
disponon librezën ku provon
se ka paguar taksat. "Për peri-
udhën e viteve '90, kur ishte
avokat, është e padrejtë të gjy-
kosh të ardhurat kur zyra e
Tatimeve nuk ka të dhënat.
Për këtë ILDKP nuk mundet
dot të pretendojë se nuk ka
burim të ardhurash. Pasuritë
e paluajtshme të Lulos janë
shtëpia ku banon dhe një
zyrë. Është tërësisht një ide
biznesi e tij e parealizuar pa-
suria 480 mijë dollarë në Kan-
ada", deklaroi Visha.

Ina Allkanjari

Gjyqtarja e
Gjykatës së

Kurbinit,
Marçela Shehu

Ish-gjyqtari i Gjykatës
Kushtetuese, Fatos Lulo
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DREJTORESHA
Për drejtoreshën e
shkollës së mesme
"Petro Nini Luarasi",
Teuta Bracaj, por
edhe për nxënësit,
oficerët e sigurisë
kanë sjellë një
impakt pozitiv. "Të
gjithë ne kemi
ndjerë ndryshimin
që ka ndodhur në
shkollë që nga dita
kur ka ardhur
oficerja e sigurisë",
tha drejtoresha
Bracaj.

FATMIR XHAFAJ
"Ne nuk dëshirojmë, nuk kemi pasur dhe nuk kemi
kurrë si qëllim që të vendosim një polic, në
kuptimin e vërtetë të kësaj fjale. Kemi si qëllim të
ofrojmë më shumë siguri që të vendosim këtu
edukatorë me frymën e ligjit”, tha ministri i
Brendshëm, Fatmir Xhafaj.



Ministri i Brendshëm,
Fatmir Xhafaj dhe
ministrja e Arsimit,

Sportit dhe Rinisë, Lindita Ni-
kolla nënshkruan mar-
rëveshjen për shtrirjen e pro-
jektit të oficerëve të sigurisë
në të gjitha shkollat e mesme
të Shqipërisë që prej shtatorit
të 2018. Ky projekt u pilotua
në 15 shkolla në Tiranë dhe ga-
rantoi një mjedis të sigurt për
nxënësit. Oficerët e sigurisë do
të shërbejnë për të garantuar
më shumë siguri në mjediset
shkollave, për parandalimin e
konflikteve dhe akteve të
dhunshme. Brenda komuni-
tetit të nxënësve dhe paran-
dalimin e çdo lloj veprimtarie
kriminale në mjedisin rreth
territorit të shkollave apo ten-
tativave për të përfshirë të rin-
jtë në këtë lloj veprimtarie.
Marrëveshja u nënshkrua në
gjimnazin "Petro Nini Luara-
si", një prej shkollave të mes-
me të Tiranës, ku nisi apliki-
mi i projektit pilot. Oficerët e
sigurisë do të trajnohen në Ak-
ademinë e Sigurisë, për një
periudhe intensive 1-mujore.
Ministri Xhafaj deklaroi se nis-
ja e projektit, nën kujdesin e
veçantë të kryeministrit
Rama synon ndërtimin e am-
bienteve shkollore më të sig-
urta. "Ne nuk dëshirojmë, nuk
kemi pasur dhe nuk kemi kur-
rë si qëllim që të vendosim një
polic, në kuptimin e vërtetë të
kësaj fjale, por kemi si qëllim
për të ofruar më shumë siguri
që të vendosim këtu, eduka-
torë me frymën e ligjit, eduka-
torë për zbatimin e ligjit,
edukatorë për të parandaluar
së bashku me trupën peda-
gogjike, së bashku në mënyrë
të veçantë me psikologët e sh-
kollave për të parandaluar
fenomene negative, akte të
konflikteve apo të dhunës së
brendshme, apo edhe për-
pjekje të jashtme për të im-
plikuar dhe tërhequr nxënës
të veçantë në shkolla të
veçanta në rrugën e krimit. E
trajtuar në këtë mënyrë në
këtë lloj qasjeje, oficerët e sig-
urisë në shkolla brenda terri-
torit të shkollës janë eduka-

torë, jashtë territorit të sh-
kollës ata shërbejnë si pika
lidhëse ndërmjet policisë dhe
shkollës. Në mënyrë që bren-
da territorit të shkollës të jap-
in të gjithë edukimin e
nevojshëm për ligjin, me
frymën e rregullit dhe zba-
timin e tyre dhe të kon-
tribuojnë për ta bërë këtë gjë
në bashkëpunim me psikolo-
gun dhe me trupën peda-
gogjike si dhe me komunite-
tin e prindërve, duke qenë në
shërbim të tyre, në funksion
të tyre dhe nga ana tjetër të

mund të kontribuojnë që poli-
cia jashtë mureve rrethuese
të shkollës të kryejë të gjithë
veprimtarinë e vet në kufijtë
e ligjit, në funksion të paran-
dalimit të çdo lloj veprimtarie
negative, çdo lloj veprimtarie
kriminale që tenton t'i ofro-
het, apo të tërheqë nxënës
dhe nxënëse të shkollave
tona. Ky është qëllimi i rolit
të oficerit të sigurisë në shkol-
la", tha ministri i Brendshëm.
Ministrja Nikolla duke u
ndalur në të dhënat e ofruara
nga projekti pilot tha se janë

shumë inkurajuese dhe pozi-
tive. Vetëm brenda 10 javëve,
sipas ministres Nikolla,
oficerët e sigurisë kanë ndih-
muar në zgjidhjen e 80 konf-
likteve brenda shkollave. "Një
tregues tjetër që unë do të
doja ta evidentoja është jo
vetëm përcjellja e informa-
cionit që kam marrë nga drej-
tuesit e shkollave nga mësues-
it dhe nga prindërit, por edhe
një trend zbritës në rrafshin
e konflikteve. Nëse shikojmë
raportimet shumë serioze që
vijnë dhe nga shkollat dhe
nga oficerët e sigurisë, në jav-
ët e para numri i konflikteve
ka qenë shumë më i madh, gjë
që ka ardhur çdo muaj në
zbritje, duke treguar edhe
njëherë besimin në rritje, por
ajo që është objektivi kryesor
i këtij projekti, shkollat janë
më të sigurta. Këto 15 modele
na kanë shërbyer jo vetëm si
modele për të treguar se i

rëndësishëm ishte ky projekt
midis dy ministrive tona, por
patjetër janë modele që
nevojshëm dhe mjaftueshëm
garantojnë dhe kërkojnë që ne
të vijojmë më tej, duke i shtr-
irë edhe në shkolla të tjera në
të gjithë vendin për të mësuar
edukim sesi zgjidhen konflik-
tet, edukim sesi menaxhohen
zemëratat e vogla të adolesh-
entëve, edukim për mospër-
dorimin e lëndëve narkotike,
edukim sesi komuniteti,
prindërit dhe mësuesit të
dinë të koordinojnë veprimin
dhe punën për të ofruar më
shumë siguri dhe më shumë
arritje në shkolla. Janë të
gjitha objektiva që në këto 10

muaj këta djem dhe vajza të
shkëlqyer, të mirëtrajnuar
edhe në Akademinë e Sig-
urisë na kanë dhënë shembul-
lin më të mirë, por edhe të
gjitha argumentet që ne të vi-

jojmë më tej me këtë projekt",
theksoi ministrja e Arsimit.
Për drejtoreshën e shkollës së
mesme "Petro Nini Luarasi",
Teuta Bracaj, por edhe për
nxënësit, oficerët e sigurisë
kanë sjellë një impakt pozi-
tiv. "Të gjithë ne kemi ndjerë
ndryshimin që ka ndodhur
në shkollë që nga dita kur ka
ardhur oficerja e sigurisë.
Vërtet filloi si një projekt pi-
lot vetëm në disa shkolla të
Tiranës, por e ndjen veten të
privilegjuar fillimisht që u
caktuam një prej atyre sh-
kollave. Por ndryshimin ne
e kemi vënë re të gjithë,
duke filluar nga mësuesit,
nxënësit dhe prindërit", tha
drejtoresha Bracaj. "Në
fillim kur Uksana erdhi në
shkollën tonë, menduam që
një oficer policie... dhe kri-
juam pak si frikë, por ajo ësh-
të kthyer në një shoqe për
ne. Ajo ka qenë aty për çfarë-
dolloj problemi që ne kemi
pasur, sado i vogël", u shpreh
një nxënëse. Uksana Lleshi,
e cila është oficere e sigurisë
në shkollën "Petro Nini Lu-
arasi" tregoi eksperiencën e
saj. "Për mua ka qenë një ek-
speriencë ndryshe, pasi nuk
kam shumë që jam futur në
radhët e policisë dhe nuk
jam bërë police 100% akoma
dhe ky ishte momenti i du-
hur për të qenë pranë gjim-
nazistëve dhe pranë kësaj
moshe. Mendoj se qëllimi im
kryesor ka qenë sheshimi i
konflikteve sesa largimi i tyre
nga shkolla për t'i zhvendosur
diku tjetër", tha oficerja
Lleshi.

Ministrja e Arsimit: Falë këtij projekti, brenda 10 javëve është ndihmuar në zgjidhjen e 80 konflikteve

Nënshkruhet marrëveshja: Oficerë
sigurie në të gjitha gjimnazet

Xhafaj: Synimi, ndërtimi i ambienteve shkollore më të sigurta

"Në fillim kur
Uksana erdhi në
shkollën tonë,

menduam që një
oficer policie... dhe
krijuam pak si frikë,
por ajo është kthyer

në një shoqe për
ne", u shpreh një

nxënëse.

““

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: “Rinovimi i sistemit te aspirimit
ne degën e Bankës se Shqipërisë ne Shkodër”

‘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 3,200,000 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: “Rinovimi i sistemit te aspirimit
ne degën e Bankës se Shqipërisë ne Shkodër”

Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit,
në Bankën e Shqipërisë, deri më datë 25 Qershor  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.

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 e Blu Diesel dhe benzine pa plumb
95 oktan, për nevojat e Bankës se Shqipërisë ne Tirane dhe ne dege për një periudhe një vjeçare”

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur
kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 20.000.000 Lekë”.

Dokumentet e tenderit mund të tërhiqen pranë Sektorit të Prokurimeve të Departamentit të Administrimit, të
Bankës së Shqipërisë, me adresë: Rruga e Dibrës, Kompleksi “Halili”, Kulla A, Tiranë, Tel. 042419411(ext.
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 e Blu Diesel dhe benzine pa plumb
95 oktan, për nevojat e Bankës se Shqipërisë ne Tirane dhe ne dege për një periudhe një vjeçare”

Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit, në
Bankën e Shqipërisë, deri më datë 27  Qershor  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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TE DHUNUAR
“77% e fëmijëve në
Shqipëri kanë
përjetuar të paktën
një formë të dhunës,
ndërsa 56% e
fëmijëve janë viktima
të bulizmit. 11% e
fëmijëve deklarojnë
se janë viktima të
dhunës dhe
ngacmimeve
seksuale nga një i
rritur. Kjo ndodh në
familje, në shkolla
dhe institucionet e
përkujdesit
shoqëror”,
- tha Pulaha.

77%

1 në 5 fëmijë,
me probleme
të shëndetit

mendor

PROTESTA DHE REAGIMET
FESTA E 1 QERSHORIT



Shoqëria civile protestë para Kryeministrisë, i dorëzon peticionin Metës

Alarmi, 11% e fëmijëve
viktima të ngacmimit seksual
Klaudio Pulaha: Mbi 2 mijë fëmijë, në situatë rruge

Rehabilitohet
psikiatria

për fëmijët e
adoleshentët

STATISTIKAT
Mbi 2000 fëmijë gjenden në situatë rruge. Vetëm
7.8% e fëmijëve me aftësi të kufizuar kanë akses
në shërbime të specializuara. 50,000 fëmijë në
Shqipëri shfrytëzohen për punë. Statistikat
bazohen në studime dhe raporte të ndryshme të
përgatitura nga organizata të ndryshme.

Voltiza Duro

Në ditën ndërko
mbëtare të fëmijëve,
organizata të sho-

qërisë civile kanë protestu-
ar nën sloganin “Jepni llog-
ari për fëmijët” për më
shumë të drejta për këtë kat-
egori. Me pankarta në duar,
aktivistët kanë marshuar
para kryeministrisë e më pas
i kanë dorëzuar një peticion
presidentit Ilir Meta. Në një
intervistë për “Gazeta Sh-
qiptare” Klaudio Pulaha, një
ndër aktivistët e pranishëm
dje në protestë, njëkohë-
sisht përfaqësues i Rrjetit
Kombëtar për të Drejtat e
Fëmijëve tregon se kërkesat
drejtuar instancave për-
katëse, kanë ngelur pa
përgjigje prej një viti. Më tej
Pulaha zbardh shifrat alar-
mante sipas të cilave mbi 2
mijë fëmijë gjenden në situ-
atë rruge ndërsa 11% e fëm-
ijëve deklarojnë se janë vik-
tima të dhunës dhe ngacmi-
meve seksuale nga një i rri-
tur.

Organizata të ndryshmeOrganizata të ndryshmeOrganizata të ndryshmeOrganizata të ndryshmeOrganizata të ndryshme
për mbrpër mbrpër mbrpër mbrpër mbrojtjen e të drojtjen e të drojtjen e të drojtjen e të drojtjen e të drejtaejtaejtaejtaejtavvvvveeeee
të fëmijëve kanë nënshk-të fëmijëve kanë nënshk-të fëmijëve kanë nënshk-të fëmijëve kanë nënshk-të fëmijëve kanë nënshk-
ruar një peticion. Në çfarëruar një peticion. Në çfarëruar një peticion. Në çfarëruar një peticion. Në çfarëruar një peticion. Në çfarë
konsiston ky peticion,konsiston ky peticion,konsiston ky peticion,konsiston ky peticion,konsiston ky peticion,
cilat janë pikat kryesore tëcilat janë pikat kryesore tëcilat janë pikat kryesore tëcilat janë pikat kryesore tëcilat janë pikat kryesore të
tij?tij?tij?tij?tij?

Me anë të këtij peticioni,
organizatat e shoqërisë
civile në të gjithë Sh-
qipërinë, duan të risjellin në
vëmendjen e publikut, me-
diave, zyrtarëve dhe
ligjvënësve shqiptarë, an-
gazhimet e ndërmarra nga
Shqipëria për arsimin,
kujdesin, mbrojtjen dhe
mirëqenien e fëmijëve! Ne
kërkojmë nga institucionet
përkatëse të marrin hapa
konkretë dhe të menjëher-
shëm për realizimin e të
drejtave të fëmijëve të sank-
sionuara nga Konventa për
të Drejtat e Fëmijës, si dhe
në detyrimet që kanë lindur
nga Objektivat e Zhvillimit
të Qëndrueshëm (SDG-të).
Ka kaluar tashmë një vit
nga dorëzimi i letrës së
hapur para zyrës së Këshil-
lit të Ministrave, Kuvendit
dhe Presidentit të Repub-
likës. Me keqardhje ne kon-
statojmë sot se kërkesat

dhe rekomandimet tona
ende nuk janë marrë para-
sysh! Ky peticion përmban
5 shtylla kryesore të prob-
lematikave të fëmijëve në
Shqipëri: arsimi; mbrojtja
sociale; shëndetësia;
varfëria aksesi në drejtësi
dhe ligjet për fëmijët.

A ofrohen kushtet e për-A ofrohen kushtet e për-A ofrohen kushtet e për-A ofrohen kushtet e për-A ofrohen kushtet e për-
shtatshme për arsimiminshtatshme për arsimiminshtatshme për arsimiminshtatshme për arsimiminshtatshme për arsimimin
e fëmijëve në vendin tonë,e fëmijëve në vendin tonë,e fëmijëve në vendin tonë,e fëmijëve në vendin tonë,e fëmijëve në vendin tonë,
si në aspektin infrastruk-si në aspektin infrastruk-si në aspektin infrastruk-si në aspektin infrastruk-si në aspektin infrastruk-
turor  dhe në  mësim-turor  dhe në  mësim-turor  dhe në  mësim-turor  dhe në  mësim-turor  dhe në  mësim-
dhënie?dhënie?dhënie?dhënie?dhënie?

Investimet publike në
fushën e arsimit mbeten në
nivele të ulëta! 50% e shkol-
lave nuk kanë ujë të pijshëm
dhe vetëm 30% kanë kushte
higjiene të përshtatshme.

Vetëm 35% e shkollave janë
të aksesueshme nga fëmijë
me aftësi të kufizuar. Brak-
tisja e shkollës arrin në nive-
let 20% për fëmijët romë
ndërsa mbi 45% e fëmijëve
me AK! Pjesëmarrja e fëm-
ijëve në qeverisjen dhe ven-
dimmarrjen e shkollës ësh-
të vetëm 3-5%. Ne kërkojmë
6% investime publike për
arsimin! Çdo fëmijë ka të
drejtë për arsim cilësor dhe
gjithëpërfshirës si dhe të
garantohet pjesëmarrja e

fëmijëve në të gjitha ven-
dimet që merren për ta në
institucionet arsimore.

Disa herë është kon-Disa herë është kon-Disa herë është kon-Disa herë është kon-Disa herë është kon-
statuar që fëmijët  janëstatuar që fëmijët  janëstatuar që fëmijët  janëstatuar që fëmijët  janëstatuar që fëmijët  janë
dhunuar f izikisht  dhedhunuar f izikisht  dhedhunuar f izikisht  dhedhunuar f izikisht  dhedhunuar f izikisht  dhe
psikologjikisht në ambien-psikologjikisht në ambien-psikologjikisht në ambien-psikologjikisht në ambien-psikologjikisht në ambien-
tet  e  shktet  e  shktet  e  shktet  e  shktet  e  shkol laol laol laol laol lavvvvve ku më-e  ku më-e  ku më-e  ku më-e  ku më-
sojnë. Çfarë masash duhetsojnë. Çfarë masash duhetsojnë. Çfarë masash duhetsojnë. Çfarë masash duhetsojnë. Çfarë masash duhet
të merren nga instancattë merren nga instancattë merren nga instancattë merren nga instancattë merren nga instancat
përkatëse për t’i  dhënëpërkatëse për t’i  dhënëpërkatëse për t’i  dhënëpërkatëse për t’i  dhënëpërkatëse për t’i  dhënë
fund këtij fenomeni?fund këtij fenomeni?fund këtij fenomeni?fund këtij fenomeni?fund këtij fenomeni?

Prej kohësh, Koalicioni
për Arsimin në Shqipëri ka
kërkuar përmes Manifestit
të Arsimit “Krijimin e me-
kanizmit kombëtar për
parandalimin dhe
raportimin e dhunës dhe
ngacmimeve në institucio-
net arsimore”. Gjithashtu,

një tjetër kërkesë që, nëse
realizohet do të mund të
reduktojë dhunën dhe
ngacmimet në shkolla ësh-
të pikërisht vendosja e një
punonjësi të shërbimit psi-
ko-social në çdo shkollë!

Si  paraqitet  s i tuataSi  paraqitet  s i tuataSi  paraqitet  s i tuataSi  paraqitet  s i tuataSi  paraqitet  s i tuata
ekonomike e fëmijëve sh-ekonomike e fëmijëve sh-ekonomike e fëmijëve sh-ekonomike e fëmijëve sh-ekonomike e fëmijëve sh-
qiptarë?qiptarë?qiptarë?qiptarë?qiptarë?

20% e fëmijëve në Sh-
qipëri jetojnë në varfëri ab-
solute; 49% e familjeve me
më shumë se 4 fëmijë janë
të varfër dhe 22% e fëmijëve

0-4 vjeç jetojnë në varfëri.
17.4% e fëmijëve në Shqipëri
jetojnë në familje me të
ardhura më pak se 15,000
lekë/muaj ndërkohë që
ende 2% e fëmijëve jetojnë
në familje me zero të ardhu-
ra. Besohet se mbi 100,000
fëmijë në të gjithë Sh-
qipërinë janë të rrezikuar
nga varfëria! Asnjë fëmijë
nuk duhet të jetojë në
varfëri! Shteti ka për detyrë
të sigurojë ushqimin dhe
strehimin për fëmijët!

A ka raste ku fëmijëtA ka raste ku fëmijëtA ka raste ku fëmijëtA ka raste ku fëmijëtA ka raste ku fëmijët
kanë rënë pre e ngacmi-kanë rënë pre e ngacmi-kanë rënë pre e ngacmi-kanë rënë pre e ngacmi-kanë rënë pre e ngacmi-
meve apo abuzimit seksu-meve apo abuzimit seksu-meve apo abuzimit seksu-meve apo abuzimit seksu-meve apo abuzimit seksu-
al? Nëse po ku bazohenal? Nëse po ku bazohenal? Nëse po ku bazohenal? Nëse po ku bazohenal? Nëse po ku bazohen
statistikat?statistikat?statistikat?statistikat?statistikat?

77% e fëmijëve në Sh-
qipëri kanë përjetuar të pa-
ktën një formë të dhunës
ndërsa 56% e fëmijëve janë
viktima të bulizmit. 11% e
fëmijëve deklarojnë se janë
viktima të dhunës dhe ngac-
mimeve seksuale nga një i
rritur! Kjo ndodh në famil-
je, në shkolla dhe institucio-
net e përkujdesit shoqëror.
Mbi 60% e fëmijëve rapor-
tojnë internet të pasigurt!
Mbi 2000 fëmijë gjenden në
situatë rruge. Vetëm 7.8% e
fëmijëve me aftësi të kufi-
zuar kanë akses në shër-
bime të specializuara. 50,000
fëmijë në Shqipëri shfrytë-
zohen për punë!

Statistikat bazohen në

studime dhe raporte të
ndryshme të përgatitura
nga organizata të ndry-
shme të shoqërisë civile dhe
institucione, të cilat
punojnë dhe mbrojnë të
drejtat e fëmijëve në Sh-
qipëri.

Sa është numri i fëm-Sa është numri i fëm-Sa është numri i fëm-Sa është numri i fëm-Sa është numri i fëm-
ijëve që jetojnë në situatëijëve që jetojnë në situatëijëve që jetojnë në situatëijëve që jetojnë në situatëijëve që jetojnë në situatë

rruge në vrruge në vrruge në vrruge në vrruge në vendin tonë?endin tonë?endin tonë?endin tonë?endin tonë?
Aktualisht që flasim

mund të themi se mbi 2000
fëmijë gjenden në situatë
rruge, të cilët janë të rrez-
ikuar nga shumë fenomene
të ndryshme, përfshi këtu
keqtrajtimet, dhunën dhe
ngacmimet seksuale nga
grabitqarët seksualë.

Është rehabilituar
tërësisht spitali i

psikiatrisë për fëmijë
dhe adoleshentë,  që
merret me trajtimin e
fëmijëve që vuajnë nga
problemet e shëndetit
mendor. Në Ditën
Ndërkombëtare të Fëm-
ijëve, ministrja e Shën-
detësisë dhe Mbrojtjes
Sociale Ogerta Manas-
tirliu dhe kryetari i
Bashkisë së Tiranës,
Erion Veliaj inauguru-
an ambientet e reja të
këtij shërbimi. Kjo klin-
ikë ofron shërbime am-
bulatore, shërbime të
spitalit ditor dhe shtri-
met tipike afatsh-
kurtra e afatmesme për
rreth 1500 fëmijë e ado-
leshentë në vit.

Ekspertët ngrenë
alarmin se 1 në 5

fëmijë në Shqipëri ka
probleme me shëndetin
mendor. Çrregullimet e
zhvillimit, psikozat e
hershme, ankthet dhe
anoreksitë janë diag-
nozat me të shpeshta te
pacientet e vegjël. Edhe
pse shifrat e sëmundsh-
mërisë janë alarmante,
numri i fëmijëve që i drej-
tohen shërbimeve të spe-
cializuara është i ulet.
“Numri i fëmijëve që
kanë nevoja por mbërr-
ijnë deri te spitali është
shumë i vogël, sepse ne
kemi stigmën të rëndë-
sishme”,-tha në dek-
laratën e tij për mediat,
Ariel Çomo, shef i psiki-
atrisë pranë QSUT-së.

Klaudio Pulaha

Dje gjatë protestës së aktivistëve
për të drejtat e fëmijëve
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PROBLEMET
“Të angazhohemi
për fëmijët që nuk
kanë mundësi dhe
janë të kufizuar për
aksesin e tyre për
edukim. Raporti i
fundit i ‘Save the
Children’ është një
kambanë alarmi për
të gjithë që t’i
adresojmë ato
probleme mjaft
serioze”,-tha Meta.

VDEKJE
Raporti zbardh
se vendi ynë ka
vdekshmërinë
foshnjore më të
lartë në rajon,
respektivisht 13.5
vdekje për 1 mijë
lindje.

13.5 STATISTIKAT E RAPORTIT

Kuvendi i Shqipërisë pret grupin e fëmijëve

Presidenti Meta: Raporti, kambanë alarmi
për t’u angazhuar më shumë për fëmijët

Presidenti i Republikës së
Shqipërisë, Ilir Meta pri-

ti ditën e djeshme aktivistët
e protestës, të cilët i dorë-
zuan peticionin me kërkesat
për mbrojtjen e fëmijëve. Ba-
zuar në raportin më të fun-
dit të Save the Children,
Meta kërkoi që të bëhet më
shumë punë për fëmijët dhe
u shpreh se këto shifra du-
het të shërbejnë si një kam-
banë alarmi për të gjitha in-
stancat përgjegjëse. “Unë
dua të falënderoj Shoqërinë
Civile për këtë angazhim
mjaft serioz në ditën e 1 Qer-
shorit. Të festojmë me fëm-
ijët, por më e rëndësishme
për të gjithë ne është të an-
gazhohemi për fëmijët që
nuk kanë mundësi dhe janë
të kufizuar për aksesin e tyre
për edukim. Këtë peticion do
e lexoj me vëmendje dhe be-
soj që raporti i fundit i ‘Save
the Children’ është një kam-
banë alarmi për të gjithë që
t’i adresojmë ato probleme
mjaft serioze. Të gjithë bash-
kë duke i njohur këto prob-
leme. Peticion dhe protestë
konstruktive, më falni se
dera u hap pak me vonesë”,-
tha presidenti në fjalën e tij.

RAPORTI NË KUVEND
Me rastin e Ditës Ndërko-

mbëtare të Fëmijëve, 1 qer-
shorit, Kuvendi i Shqipërisë
nëpërmjet grupit të de-
putetëve “Miqtë e Fëmijëve”
zhvilloi në mjediset e sallës
së Kuvendit të Shqipërisë
aktivitetin “Dita e fëmijëve
në Kuvendin e Shqipërisë”.
Në aktivitet morën pjesë
Kryetari i Kuvendit,

Gramoz Ruçi, zëvendëskry-
etarja e Kuvendit, Vasilika
Hysi, ministra, deputetë e
përfaqësues të organizatave
për mbrojtjen e fëmijëve. Në
aktivitetin e zhvilluar në
Kuvendin e Shqipërisë u
prezantua grupi i fëmijëve
“Zëri 16+…”, përfaqësues të
të cilit prezantuan gjetjet
dhe rekomandimet e rapor-
tit “Zëri i të Rinjve 2017,

Shqipëri”. Në raportin e
paraqitur, fëmijët u përqen-
druan te nevoja për pjesë-
marrje të fëmijëve në të
gjitha nivelet e qeverisjes,
për më tepër llogari institu-
cionale në raport me përm-
bushjen e të drejtave të fëm-
ijëve, për një qasje të re sa i
takon rolit të shkollës,
familjes dhe qeverisë ven-
dore në komunitet.

Presidenti i Republikës së Shqipërisë, Ilir Meta

Voltiza Duro

Rreth 5.1% e fëmijëve të
moshave të ndryshme
në vendin tonë janë të

përfshirë në punë të rënda,
ndërsa 6.5% e vajzave të mi-
tura janë të martuara ose në
bashkëjetesë. Shifrat tron-
ditëse vijnë nga organizata
“Save the children”, e cila ka
zbardhur në Ditën Ndërko-
mbëtare të Fëmijëve raport-
in më të fundit. Sipas stu-
dimit, Shqipëria renditet në
vendin e 77-të nga 175 vende
të vlerësuara në gjithë
botën, pozicionim ky që tre-
gon se në Shqipëri ka ende
fëmijë që e kanë humbur
fëmijërinë e tyre. Raporti
zbardh se vendi ynë ka vde-
kshmërinë foshnjore më të
lartë në rajon, respektivisht
13.5 vdekje për 1 mijë lindje.
Gjithashtu, Shqipëria rezu-
lton si vendi me nivelin më
të lartë në rajon për vonesën
në rritjen e fëmijëve, për-
katësisht 23.1% e fëmijëve 0-
5 vjeç. Për sa i përket ar-
simimit, studimi zbardh se
afro 8.5% e fëmijëve sh-

qiptarë janë jashtë sistemit
arsimor të ulët dhe të
mesëm. Një tjetër problem-
atikë shqetësuese është
edhe fakti i martesave të
vajzave të mitura ku 6.5% e
adoleshenteve janë martu-

ar apo kanë kaluar në bash-
këjetesë. Ndërkohë 21.8% e
tyre kanë lindur fëmijë.
APELI I ORGANIZATËS

Bazuar në këto indika-
torë, Shqipëria ka renditjen
më të ulët krahasuar me ven-

det e rajonit: Bosnja dhe
Hercegovina në vendin e 39,
Serbia në vendin e 46, Mali i
Zi në vendin 53, Maqedonia
në vendin e 66 dhe Shqipëria
në vendin 77. “Save the Chil-
dren” i bëri thirrje qeverisë
të sigurojë që asnjë fëmijë të
mos vdesë nga shkaqe të
parandalueshme ose të traj-
tueshme apo t’i nënshtrohet
dhunës. “Asnjë fëmijë të mos
i grabitet e ardhmja për sh-
kak të kequshqyerjes, mar-
tesës së hershme të detyru-
ar, shtatzënisë së hershme

ose punës së detyruar, por
fëmijëve t’iu mundësohet
akses në arsim cilësor dhe
t’iu ofrohen mundësi për të
zhvilluar potencialet e tyre”
- thuhet në deklaratën e
“Save the Children” për 1
Qershorin. Më shumë se 1.2
miliard fëmijë jetojnë në
vende të prekura nga konf-
likti, thekson raporti i “Save
the Children”, ku varfëria
është e përhapur dhe dis-
kriminimi ndaj vajzave ësh-
të në nivele të larta. Më
shumë se një miliard fëmijë
jetojnë në vende të prekura
nga varfëria, 240 milion je-

 Shqipëria është vendi me vdekshmërinë
foshnjore më të lartë në rajon, 13.5 vdekje për 1 mijë
lindje.

 Shqipëria ka nivelin më të lartë në rajon për
vonesën në rritjen e fëmijëve, 23.1 për qind e
fëmijëve 0-5 vjeç.

 Afro 8.5 e fëmijëve shqiptarë janë jashtë
sistemit arsimor të ulët dhe të mesëm.

 Rreth 5.1 për qind e tyre janë përfshirë në
punë të rënda.

 Adoleshente të martuara ose në bashkëjetesë
janë 6.5 për qind dhe 21.8 e tyre kanë lindur fëmijë.

 Shqipëria renditet në vendin 77 nga 175 vende
të vlerësuara në gjithë botën.

MARTESAT TE ADOLESHENTET
Një tjetër problematikë shqetësuese është edhe
fakti i martesave të vajzave të mitura ku 6.5% e
adoleshenteve janë martuar apo kanë kaluar në
bashkëjetesë. Ndërkohë 21.8% e tyre kanë lindur
fëmijë.Studimi zbardh se afro 8.5% e fëmijëve
shqiptarë janë jashtë sistemit arsimor.

tojnë në vende të prekura
nga konflikti dhe më shumë
se 575 milionë fëmijë jetojnë
në vende ku diskriminimi i
vajzave është çështje seri-
oze. Ndërsa 153 milionë fëm-
ijë jetojnë në vende të preku-
ra nga të tre rreziqet së bash-
ku. Në indeksin “Fundi i
Fëmijërisë” vendet si Sin-
gapori, Sllovenia renditen të
parët, më pas vjen Norveg-
jia, Suedia dhe Finlanda si
vendet më pak të cenuara në
botë. Tetë nga 10 vendet e
fundit janë në Afrikën
Perëndimore dhe Qendrore,
ku Nigeria renditet e fundit.

Statistikat e “Save the Children”/ Vdekshmëria më e lartë e foshnjave, në vendin tonë

Raporti, rreth 9% e fëmijëve jashtë sistemit arsimor
Shqipëria, e fundit në rajon për mbrojtjen e të miturve

Njoftim për shitje me ankand

Sh “Power & Justice” (P&J) sh.p.k do të zhvillojë ankandin e parë për pasurinë e
debitorit Sh “Extra Cleaner” sh.p.k e Hipotekues 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 dt  08.06.2018 në orën 15:00 në selinë Bulv “G.Fishta”
Kulla 1,Kati 2, Zyra nr. 5.  Kontakt tel. 672082543 e-mailit ilir_dervishaj@yahoo.com
si dhe  WEB www.powerjustice-al.com.

Shoqëria përmbarimore “STRATI BAILIFFS SERVICE” Sh.p.k.,
njofton shpalljen për shitjen në ankand të pasurive të paluajtshme:

- “Ndërtesë”, me sipërfaqe 44 m2, ndodhur në Selenicë, Kolonjë,
me Nr. 570/49-ND Pasurie, vol. 7, faqe 249, Zona Kadastrale 3284,
regjistruar në pronësi të Shkëlzen Sulejmani. Çmimi fillestar i ankandit
është 201,600 Lekë.
Ankandi për pasuritë e mësipërme zhvillohet në datë 11.06.2018.
Ankandi për pasuritë e mësipërme zhvillohet në ora 16.00, në ambjentet
e Shoqërisë Përmbarimore “Strati Bailiff’s  Service”, Rruga “Jordan
Misja”, Pall. 141/1, Shkalla 1, Ap. 7. Tiranë.  Tel: 04 45 00 450,
www.stratibailiff.com, info@stratibailiff.com
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"1973, kur përktheu në burgun
e Burrelit për me luftu urinë
dhe dorëshkrimi i humbur"

NAZMI SAITI

Sait Saiti në një rrëfim për të
atin: Si e mbaj mend dhe pse
shqipëroi Dostojevskin

Në traktet që e dënuan shkruhej për
durimin poshtnues të popullit shqiptar, se
si mjaftoheshim me bukë e djathë

INTERVISTA

E mbaj mend të ri në
shpirt, të ngeshëm, ko
rrekt dhe pretendonte

korrektësi, bujar aq sa me
lanë veten keq dhe njeri që i
ecte fjala, me rreth të gjanë.
Për mue ishte autoritet ditur-
or dhe shkollë më vete në
marrëdhanie ndërnjerëzore.

Sait Saiti rrëfen përkthyes-
in si baba dhe si autoritet in-
telektual në Shkodrën e pas
'90-ës e në atë të paralirisë.

Traktet që shpërndau në
qytet, ku shkruhej për
durimin poshtërues të popul-
lit shqiptar që mjaftohej me
bukë e djathë, e dënuan.

Në burgjet që kaloi vitet e
rinisë, njohu, emrat më në zë
të elitës, që i kishin ngujuar
si atë vetë, për të mbajtur në
këmbë në emër të popullit
'pushtetin popullor'. Nazmi
Saiti (1941 - 2001), në kohët e
dënimit, kishte njohur Dom
Nikollë Mazrrekun, Dom Si-
mon Jubanin e Pater Zef Pl-
lumin. I biri, ka përshtypjen
se së bashku ata që bashkën-
danin të njëjtën botë vlerash,
arritën 'me ruejtë përmes
burgimeve, atë që ishte shqip-
tari i maparshëm'.

"Afërmendsh, e ruejtën të
rropatun, me vragat e tyne,
lëndimet e sedrës, të lodhun
nervash. Ruejtën ekuilibrat
njerëzor, p.sh. në marrëdhani-
et ndërfetare: mbas '90 hymje-
daljet për Bajram e Pashkë
ishin normë qytetare, kishte
mirëkuptim, etikë, dialog,
nuk kishte servilizma të
ndërsjelltë, qoka boshe, ka
qenë klimë gjenuine mes
njerëzish të mbrujtun si du-
het dhe me edepin në rreg-
ull", vëren Sait Saiti, pinjolli i
Nazmiut, që ka marrë prej
babës dellin për të shkruar e
kujdesin për të qëmtuar me
imtësi.Biseda për "GSh", bëhet
kur ka dalë botimi "Shënime
nga bodrumi"(Botimet "Ça-
bej") i Dostojevksit, që Saiti e
pat përkthyer në Burrel. Por,
Saiti, na tregon se nuk është i
vetmi përkthim i tij.

Simbas kronologjisë janë
edhe tituj si: "Të fyem e të posh-
tnuem" nga 4 qershor deri më
17 korrik 1977, "Histori e palezet-
shme", "Vërejtje dimnore rreth
përshtypjeve verore", "Shënime
nga bodrumi", "Krokodili", "Ku-
marxhiu", "Bashkëshorti i për-
jetshëm" nga 24 gusht deri më
18 tetor 1978. I biri i përkthyesit
tregon se është edhe "Shtëpia e
vdekun" për të cilën (i ati) flet
në një letër dërgue z. Ardian
(Klosit, mbase) më 14 tetor
1991. "Për këtë përkthim
shkruen(baba) 'ende s'e kam
gjetë. Se ku dreqin gjindet - në
Burrel, këtu në Tiranë apo në
skaj tjetër - nuk e di! Veç diçka
di: ishte përkthimi im ma i godi-
tun e, në mund të shprehem
kështu, ma i dashun".

Biseda e mëposhtme na zb-
ulon Nazmi Saitin, me vitet e
jetuara e vitet e humbura, me
vitet e lirisë e ato të burgut- e
është një rrëfim për atin (e
humbur) nga biri që i përng-
jan.

- Përtej kujtimeve tuaja,- Përtej kujtimeve tuaja,- Përtej kujtimeve tuaja,- Përtej kujtimeve tuaja,- Përtej kujtimeve tuaja,
kush ishte Nazmi Saiti?kush ishte Nazmi Saiti?kush ishte Nazmi Saiti?kush ishte Nazmi Saiti?kush ishte Nazmi Saiti?

Ka lé më 24 dhjetor 1941 në
lagjen Luguçezme të Shko-
drës, i biri i Sait Shabanit dhe
Memes (trajtë e shkurtë e em-
nit Mejreme). I bie dy javë
mbasi hypi në pushtet kabine-
ti Kruja. Luguçezmja ashtu
siç ka emnin asht një lug(inë)
mes kodrave ku shtrihej dikur
qyteti i vjetër, para se të sh-
trihej në ultësinën ku asht
sot. Ka qenë merakli kanari-
nash dhe noti qysh në fëmi-
ni, të cilat i kultivoi tanë jetën.
Lexonte shumë, përpunonte
mirë informacionin, lexonte
situatat ashtu edhe tekstet
mes rreshtash, kishte sens kri-
tik, zotnonte shqipen mirë,
njihte disa gjuhë të hueja,
kishte kurajo civile dhe burr-
ni.

Kjo asht pak a shumë një
përziemje e të dhanave
biografike, nga jeta e tij që më
kanë tregue të afërm e të njof-
tun dhe nga përpunimi që i
kam ba kujtimeve.

- Si e mbani mend- Si e mbani mend- Si e mbani mend- Si e mbani mend- Si e mbani mend
babain?babain?babain?babain?babain?
E mbaj mend të ri në

shpirt, të ngeshëm, korrekt
dhe pretendonte korrektësi,

bujar aq sa me lanë veten keq
dhe njeri që i ecte fjala, me
rreth të gjanë. Për mue ishte
autoritet dituror dhe shkollë
më vete në marrëdhanie
ndërnjerëzore.

- Shumë ish-të burgosur- Shumë ish-të burgosur- Shumë ish-të burgosur- Shumë ish-të burgosur- Shumë ish-të burgosur
politikë e kanë cilësuar ko-politikë e kanë cilësuar ko-politikë e kanë cilësuar ko-politikë e kanë cilësuar ko-politikë e kanë cilësuar ko-
hën e dënimit, ironikisht, njëhën e dënimit, ironikisht, njëhën e dënimit, ironikisht, njëhën e dënimit, ironikisht, njëhën e dënimit, ironikisht, një
uniuniuniuniunivvvvversitet të dersitet të dersitet të dersitet të dersitet të dytë. Atyytë. Atyytë. Atyytë. Atyytë. Aty, duk, duk, duk, duk, dukeeeee
ndarë qelitë e ambientet endarë qelitë e ambientet endarë qelitë e ambientet endarë qelitë e ambientet endarë qelitë e ambientet e
ajrimit me elitën intelektualeajrimit me elitën intelektualeajrimit me elitën intelektualeajrimit me elitën intelektualeajrimit me elitën intelektuale
kanë markanë markanë markanë markanë marrë shumë prrë shumë prrë shumë prrë shumë prrë shumë prej tyrej tyrej tyrej tyrej tyreeeee.....
Babai juaj ka qenë në burg meBabai juaj ka qenë në burg meBabai juaj ka qenë në burg meBabai juaj ka qenë në burg meBabai juaj ka qenë në burg me
emra të njohur të kulturës eemra të njohur të kulturës eemra të njohur të kulturës eemra të njohur të kulturës eemra të njohur të kulturës e
klerit. Çfarë ruante prej tyre?klerit. Çfarë ruante prej tyre?klerit. Çfarë ruante prej tyre?klerit. Çfarë ruante prej tyre?klerit. Çfarë ruante prej tyre?

Po, ka qenë një pohim i Ar-
shi Pipës në një intervistë që
i ka ba Visar Zhiti "e quaj bur-
gun universitet". Besoj se ka
pasë mundësi me shkëmbye
apo me frymëzue: nuk e di në
mënyrë autodidakte apo me
ndihmën e ndokujt, nxuni dy
apo tri gjuhë të tjera në burg,
ndër to anglishten edhe e
mbrojti mbas '90. Kam ndig-
jue se ka çmue shumë klerin
katolik bashkëvuejtës, ka
pasë së paku komunikim me
Dom Nikollë Mazrrekun,
Dom Simon Jubanin e P. Zef
Pllumin. Po ashtu kemi libra
të nënshkruem nga Uran

Kalakulla e Pjetër Arb-
nori me fjalë të ngroh-
ta shoqnore.

Kam përshtypjen
se së bashku ata që
bashkëndanin të
njëjtën botë
vlerash, arritën me
ruejtë përmes
burgimeve, atë që
ishte shqiptari i
m a p a r s h ë m .
Afërmendsh, e
ruejtën të rro-
patun, me
vragat e tyne,
lëndimet e
sedrës, të
lodhun ner-
vash. Rue-
jtën ekuili-
brat njerë-
zor, p.sh. në

marrëdhani-
et ndërfetare: mbas '90

hymje-daljet për Bajram e Pa-
shkë ishin normë qytetare,
kishte mirëkuptim, etikë, di-
alog, nuk kishte servilizma të
ndërsjelltë, qoka boshe, ka
qenë klimë gjenuine mes
njerëzish të mbrujtun si du-
het dhe me edepin në rregull.

- A ju ka rrëfyer për tri- A ju ka rrëfyer për tri- A ju ka rrëfyer për tri- A ju ka rrëfyer për tri- A ju ka rrëfyer për tri
burgjet ku ka kaluar dën-burgjet ku ka kaluar dën-burgjet ku ka kaluar dën-burgjet ku ka kaluar dën-burgjet ku ka kaluar dën-
imin?imin?imin?imin?imin?

Aludonte në muhabete me
miq, ndër pjesë fjalësh të llojit
"punonim natën dhe flinim
ditën" - me të cilën sot kuptoj
minierën. Ka përmendë
vagullt që ka qenë në burg me
Havzi Nelën në Qafë-Bari,
Dine Dinen në Spaç dhe mbas
burgut ka pasë takue Lazër
Radin dhe të birin Jozefin, me
të cilin kam mujtë me komu-
nikue vitet e fundit mbi si e
mbante mend babën.

Nanës i ka thanë që ka
përkthye për me luftue urinë,
sepse nuk pati asnjë ndihmë
mbas vdekjes së nanababes.
Ma shumë nuk ka lanë të tha-
nun.

- Po për vetë dënimin,- Po për vetë dënimin,- Po për vetë dënimin,- Po për vetë dënimin,- Po për vetë dënimin,
çfarë ju ka thënë ju vetë, açfarë ju ka thënë ju vetë, açfarë ju ka thënë ju vetë, açfarë ju ka thënë ju vetë, açfarë ju ka thënë ju vetë, a
familjes suaj?familjes suaj?familjes suaj?familjes suaj?familjes suaj?

Njëjtë, nuk ka folë gja as
për dënimin.

- Çfarë shkruhej në trak-- Çfarë shkruhej në trak-- Çfarë shkruhej në trak-- Çfarë shkruhej në trak-- Çfarë shkruhej në trak-
tet e shpërtet e shpërtet e shpërtet e shpërtet e shpërndara prndara prndara prndara prndara prej tij?ej tij?ej tij?ej tij?ej tij?

Shkruhej për durimin
poshtnues të popullit sh-
qiptar, se si mjaftoheshim me

bukë e djathë, shtypjen e pë-
sueme nga një diktaturë e
paparë dhe se si brezi i tyne
nuk do të ketë të drejtën me
pretendue respekt prej
mbasardhësve nëse nuk do t'i
jepnin fund atij durimi posh-
tnues.

- K- K- K- K- Kur i gjetët dorëshk-ur i gjetët dorëshk-ur i gjetët dorëshk-ur i gjetët dorëshk-ur i gjetët dorëshk-
rimet e tij?rimet e tij?rimet e tij?rimet e tij?rimet e tij?

Në shtëpi i kemi pasë gjith-
monë, thjesht i "rizbulova"
mbas përmbytjes në dhjetor-
in e 2010. Në atë kohë isha në
Padova me studime dhe mer-
akun ma të madh mbas sig-
urisë familjare ishin librat, fo-
tografitë dhe dorëshkrimet.

- I shihte ai blloqet e tij- I shihte ai blloqet e tij- I shihte ai blloqet e tij- I shihte ai blloqet e tij- I shihte ai blloqet e tij
ndërndërndërndërndërkkkkkohë gjaohë gjaohë gjaohë gjaohë gjatë periudhëstë periudhëstë periudhëstë periudhëstë periudhës
paskomuniste?paskomuniste?paskomuniste?paskomuniste?paskomuniste?

Kam përshtypjen se mund
t'i jetë rikthye, por nuk kam
ndonjë kujtim të rranjosun që
ta pohoj me bindje.

- Si erdhi duke u mbruj-- Si erdhi duke u mbruj-- Si erdhi duke u mbruj-- Si erdhi duke u mbruj-- Si erdhi duke u mbruj-
tur ideja që dorëshkrimet tëtur ideja që dorëshkrimet tëtur ideja që dorëshkrimet tëtur ideja që dorëshkrimet tëtur ideja që dorëshkrimet të
botoheshin?botoheshin?botoheshin?botoheshin?botoheshin?

Kisha njëfarë shllimi se du-
hej të baja diçka me to, por kjo
m'u shndërrue në bindje kur
u njofta me abin (Astrit Cani).
Mbasi më tregonte për përvo-
jat e veta me përkthimet dhe
rropatjet në botimet e Ti-
ranës, i bashkëndava që kisha
përkthimet e babës në dorësh-
krim. Më tha që asht pasuni
e madhe dhe se duhej të baja
çmosin që t'i botoja, më pre-
zantoi me botues në Tiranë,
m'i përshkruente dhe me ko-
hën m'muer rrjedha deri tek
botuesi i duhun.

- I kanë mbijetuar burgjeve,- I kanë mbijetuar burgjeve,- I kanë mbijetuar burgjeve,- I kanë mbijetuar burgjeve,- I kanë mbijetuar burgjeve,
i kanë mbijetuar kohës së pas-i kanë mbijetuar kohës së pas-i kanë mbijetuar kohës së pas-i kanë mbijetuar kohës së pas-i kanë mbijetuar kohës së pas-
burgjeve, kohës së demokra-burgjeve, kohës së demokra-burgjeve, kohës së demokra-burgjeve, kohës së demokra-burgjeve, kohës së demokra-
cisë e më në fund i kanë mbi-cisë e më në fund i kanë mbi-cisë e më në fund i kanë mbi-cisë e më në fund i kanë mbi-cisë e më në fund i kanë mbi-
jetuar edhe përjetuar edhe përjetuar edhe përjetuar edhe përjetuar edhe përmbmbmbmbmbytjes sëytjes sëytjes sëytjes sëytjes së
2010-ës. A ka qenë destini i tyre2010-ës. A ka qenë destini i tyre2010-ës. A ka qenë destini i tyre2010-ës. A ka qenë destini i tyre2010-ës. A ka qenë destini i tyre
të vijnë te lexuesi?të vijnë te lexuesi?të vijnë te lexuesi?të vijnë te lexuesi?të vijnë te lexuesi?

Po, kam bindjen se i përsh-
kon ai kismet në rrugëtimin
tashma 40 vjeçar të tyne.

- A ka mes shënimeve të- A ka mes shënimeve të- A ka mes shënimeve të- A ka mes shënimeve të- A ka mes shënimeve të
dorëshkrimit edhe shënimedorëshkrimit edhe shënimedorëshkrimit edhe shënimedorëshkrimit edhe shënimedorëshkrimit edhe shënime
personale të Nazmi Saitit?personale të Nazmi Saitit?personale të Nazmi Saitit?personale të Nazmi Saitit?personale të Nazmi Saitit?
Mbi atë që po përjetonte, mbiMbi atë që po përjetonte, mbiMbi atë që po përjetonte, mbiMbi atë që po përjetonte, mbiMbi atë që po përjetonte, mbi
si po e përjetonte?si po e përjetonte?si po e përjetonte?si po e përjetonte?si po e përjetonte?

Jo, shënime personale nuk
ka. Ka ndonjë skicë, portret,
mjelmë… ironik përkimi,
edhe Dostojevski bante të til-
la gjana. Në një fletushkë i ka
ba një përkthim të lirë poez-
isë "If" të Kipling me titullin

"Nëse" (për mendimin tim,
si titull asht ma përkuesi se
variantet e tjera të Nolit,
Kokonës dhe Shvarcit) dhe
një riprodhim i një shkurti-
mi të "An die Nachge-
borenen" të Brecht me titul-
lin "Atyre që do të vinë" që
ka në fund të shkrueme "Re-
vista Nëntori". Gjithashtu,
piktura "Çeta e Shahin
Matrakut" e Xegës e preme
nga një faqe gazete.

- Ju thoni se "në Burgun- Ju thoni se "në Burgun- Ju thoni se "në Burgun- Ju thoni se "në Burgun- Ju thoni se "në Burgun
e Burrelit, nuk e di se si,e Burrelit, nuk e di se si,e Burrelit, nuk e di se si,e Burrelit, nuk e di se si,e Burrelit, nuk e di se si,
por përpor përpor përpor përpor përktheu tetë vktheu tetë vktheu tetë vktheu tetë vktheu tetë veeeeepra tëpra tëpra tëpra tëpra të
Dostojevskit dhe mund tëDostojevskit dhe mund tëDostojevskit dhe mund tëDostojevskit dhe mund tëDostojevskit dhe mund të
ketë ndihmuar ndonjëketë ndihmuar ndonjëketë ndihmuar ndonjëketë ndihmuar ndonjëketë ndihmuar ndonjë
bashkëvuajtës". Për cilëtbashkëvuajtës". Për cilëtbashkëvuajtës". Për cilëtbashkëvuajtës". Për cilëtbashkëvuajtës". Për cilët
tituj bëhet fjalë?tituj bëhet fjalë?tituj bëhet fjalë?tituj bëhet fjalë?tituj bëhet fjalë?

Simbas kronologjisë: "Të
fyem e të poshtnuem" nga 4
qershor deri më 17 korrik
1977, "Histori e palezet-
shme", "Vërejtje dimnore
rreth përshtypjeve verore",
"Shënime nga bodrumi",
"Krokodili", "Kumarxhiu",
"Bashkëshorti i përjetshëm"
nga 24 gusht deri më 18 tetor
1978, dhe "Shtëpia e vde-
kun" për të cilën flet në një
letër dërgue z. Ardian (Klos-
it, mbase) më 14 tetor 1991.
Për këtë përkthim shkruen
"ende s'e kam gjetë. Se ku
dreqin gjindet - në Burrel,
këtu në Tiranë apo në skaj
tjetër - nuk e di! Veç diçka
di: ishte përkthimi im ma i
goditun e, në mund të shpre-
hem kështu, ma i dashun."

-A mendoni se gjendja e-A mendoni se gjendja e-A mendoni se gjendja e-A mendoni se gjendja e-A mendoni se gjendja e
tij, koha që po jetonte, katij, koha që po jetonte, katij, koha që po jetonte, katij, koha që po jetonte, katij, koha që po jetonte, ka
ndikuar në përzgjedhjen endikuar në përzgjedhjen endikuar në përzgjedhjen endikuar në përzgjedhjen endikuar në përzgjedhjen e
titujve?titujve?titujve?titujve?titujve?

Kam përshtypjen se e ka
pëlqye qysh para burgut
Dostojevskin dhe rusët e
mëdhenj të 1800-ës. Ishte
pjesë e mënyrës si asht
mbrujtë: tuj marrë parasy-
sh asimetrinë kulturore mes
kozmosit rus dhe realitetit
shqiptar, do të jetë përfshi
në të parin dhe të vetmin vit
aademik që ndoqi në Lenin-
gradin e atëhershëm.

- Cilat mendon se qenë- Cilat mendon se qenë- Cilat mendon se qenë- Cilat mendon se qenë- Cilat mendon se qenë
efektt e burgut, çfarë shen-efektt e burgut, çfarë shen-efektt e burgut, çfarë shen-efektt e burgut, çfarë shen-efektt e burgut, çfarë shen-
jash la?jash la?jash la?jash la?jash la?

Shteti totalitar me
përkufizim synon me i
dhanë trajtë simbas
ideologjisë përkatëse të sun-
duemve të vet (Njeriu i Ri),
burgu qe thjesht mënyra ma
e thuktë dhe ashiqare e asaj
që Shqipnia ishte. Të dha-
nunit trajtë asht tëhuejtje,
alienizim n'daçim, kjo jo
vetëm në rrafshin fizik, por
edhe psikik: kam ndigjue se
njerëzit në burg e përfytyro-
nin regjimit të pambarimtë.
Pra, trysnia, propaganda,
rutina ishte e tillë sa me
pasë efekte psikotropike
dhe me dorëzue edhe
shpresën.

Kam përshtypjen se izoli-
mi i gjatë aq sa të fton për
introspeksion, mprehje të
disa reflekseve, aq edhe e ka
topitë. Nuk ka mënyrë
matjeje të damit psikologjik
që regjimi ka shkaktue
përgjithësisht e aq ma pak
veçanërisht. Por ma e pakta
që mund të bahet asht pajis-
ja e teksteve mësimore me
faktet e asaj kohe, që mos të
rrinë tue hangër bukë disa
ende me antikomunizmin.

Fatmira Nikolli

Kopertina e
librit

Trakti i
shpërndarë

nga Nazmi
Saiti
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Dosjet e viteve 1993-2008, formulari-tip për informim në lidhje me ecurinë vendimeve

Pronarët në Shkodër, ATP
merr në shqyrtim 4400 dosje

Problematikat, procedurat për t'u njohur me ecurinë e shqyrtimit

Agjencia e Trajtimit të
Pronave publikon
listën me 4400 dosje

ish-pronarësh, që janë në
proces shqyrtimi nga kjo
agjenci. Kërkuesit janë në
qarkun e Shkodër. Në listën
e përditësuar jepet numri i
dosjes dhe data e aplikimit,
gjeneralitet e kërkuesit,
sipërfaqet e njohura për ko-
mpensim, dosjet për pronar-
ët që kanë marrë vendim
negativ dhe dosjet që duhet
të plotësohen. Dosjet janë të
viteve 1993 deri në vitin 2008.
Agjencia e Trajtimit të
Pronave ka vënë në dispozi-
cionin të pronarëve formu-
larin-tip, "Informacion në
lidhje me ecurinë e dosjes",
i cili duhet të plotësohet dhe
të dorëzohet në 'Agjenci' për
t'u njohur me fazën në të
cilën ndodhet shqyrtimi i
saj. Agjencia Trajtimit të
Pronave është e detyruar që
brenda 15 ditëve nga mo-
menti i dorëzimit të
kërkesës t'i kthejë përgjigje
pronarit në lidhje me ecur-
inë e dosjes.
FORMULARI

Formulari i aplikimit për
informacion në lidhje me
ecurinë e dosjes është i
ndarë në tri seksione. Apli-
kanti duhet të plotësojë gjen-

eralitet, adresën dhe të jetë i
pajisur me mjet identifikimi
në momentin e aplikimit. Në
seksionin e dytë duhet të
jetë përshkruar në mënyrë
të saktë se në lidhje me çfarë
kërkon informacion pala e
interesuar, në këtë rast pr-
onari që ka aplikuar për
kthim e kompensim prone.
Dhe në seksionin e fundit
janë të specifikuara pesë
dokumentet që duhet të dis-
ponojë pronari në momentin
e aplikimit.
APLIKIMI

Për t'u njohur me ecurinë
e dosjes, subjekti duhet të
plotësojë dhe të paraqesë
dorazi ose me postë pranë
ATP-së kërkesën përkatëse
me shkrim për informim në
lidhje me ecurinë e dosjes,
fotokopje të kartës së ident-
itetit, dëshmi trashëgimie

dhe prokurë të posaçme. Në
faqen zyrtare të ATP-së më-
sohet se subjekti plotëson
kërkesën me shkrim për in-
formim në lidhje me ecurinë
e dosjes pranë Zyrës së Mar-
rëdhënieve me Publikun, në
'Agjenci'. Më pas, kërkesa i
kalon zyrës së protokollit, e
cila pasi e protokollon, ia
dërgon të gjitha kërkesat e
ardhura drejtorit të
përgjithshëm. Kreu i AKKP-
ës ia delegon kërkesat sek-

torit përkatës për ndjekje
dhe zbatim. Më pas, sektori
përkatëse përgatit informa-
cionin e kërkuar dhe njof-
ton subjektin. Në përfundim
të shqyrtimit, subjekti para-
qitet pranë zyrave të ATP-së
për të tërhequr shkresën e
kthimit të përgjigjes në
lidhje me ecurinë e dosjes
ose i dërgohet me postë, si-
pas kërkesës. Aplikimi për
kërkesën për informim mbi
dosjen nuk ka kosto.

Ornela Manjani

SHKSHKSHKSHKSHKODERODERODERODERODER

DOKUMENTACIONI QË DUHET TE PARAQISNI

Formulari-tip
Fotokopje e kartës së identitetit
Kopje vendimi nga ish-KKP/AKKP (nëse ka)
Dokumente të tjera

Nr./Dosjes
Data/ 

Dosjes
Rrethi

Emri 

(Subjekti 

Kërkues)

Mbiemri 

(Subjekti 

Kërkues)

Sip. E Njojhur/ 

Mosnjohje M2

Sip. E 

Kompens

uar M2

Problematika Nr./Dosjes
Data/ 

Dosjes
Rrethi

Emri 

(Subjekti 

Kërkues)

Mbiemri 

(Subjekti 

Kërkues)

Sip. E Njojhur/ 

Mosnjohje M2

Sip. E 

Kompens

uar M2

Problematika

53 11.03.1996 Shkoder Haki Zeneli 58000 58000
ka VFJ; ka harte te vitit 1938; vendimi 

nuk u ankimua

236 26.06.1996 Shkoder Pjeter Pjetri 8000 8000
ka dokumenta arkivor; ka skica; 

vendimi nuk u ankimua

194 20.06.1996 Shkoder Cesk Bazhdari 81000 81000
ka vertetim pronesie; nuk ka harta; 

vendimi nuk u ankimua

448 27.09.1996 Shkoder Gjyzepina Mandia 25000 14668

ka vertetim pronesie; nuk ka harta; 

vendimi nuk u ankimua.Nga sip. 

Totale e njohur eshte zbritur sip.e 

marre me 7501

488 27.11.1996 Shkoder Selman Daija 39000 39000
ka VFJ; nuk ka harta; vendimi nuk u 

ankimua

499 10.01.1997 Shkoder Musa Guri 11000 11000
ka VFJ; nuk ka harta; vendimi nuk u 

ankimua

207 25.06.1996 Shkoder Gjovalin Ejlli 8000 8000
ka vertetim pronesie; nuk ka harte; 

vendimi nuk u ankimua

366 11.09.1996 Shkoder Berhan Bala 9000
ka vertetim pronesie; nuk ka harte; 

vendimi nuk u ankimua

359 06.09.1996 Shkoder Gjyste Gurraj 20000 20000
ka vertetim pronesie; nuk ka harte; 

vendimi nuk u ankimua

353 04.09.1996 Shkoder Sadete Guri 18000 18000
ka vertetim pronesie; nuk ka harte; 

vendimi nuk u ankimua

56 12.03.1996 Shkoder Kol Pema 163000 163000
ka vertetim pronesi; nuk ka harte; 

vendimi nuk u ankimua

89 21.03.1996 Shkoder Prend Prendi 20000 20000
ka VFJ; nuk ka harta; vendimi nuk u 

ankimua

84 20.03.1996 Shkoder Ndrec Ndoci 33000 33000
ka vertetim pronesie; nuk ka harte; 

vendimi nuk u ankimua

184 18.06.1996 Shkoder Fran Hila 70420 70420
ka vertetim pronesie; nuk ka harte; 

vendimi nuk u ankimua

130 03.05.1996 Shkoder Cesk Ingrizi 3000 3000
ka vertetim pronesie; nuk ka harte; 

vendimi nuk u ankimua

144 14.05.1996 Shkoder Shaqir Lika 41000 41000
ka vertetim pronesie; nuk ka harte; 

vendimi nuk u ankimua

311 28.06.1996 Shkoder Dalip Alia 55000
ka vertetim pronesie; nuk ka harte; 

vendimi nuk u ankimua

261 27.06.1996 Shkoder Berhan Anamali 3750 3750
ka vertetim pronesie; nuk ka harte; 

vendimi nuk u ankimua

242 27.06.1996 Shkoder Allbina Dragusha 4500 4500
ka vertetim pronesie; nuk ka harte; 

vendimi nuk u ankimua

254 27.06.1996 Shkoder
Loro ; 

Ludovik
Luka 27000 27000

ka vertetim pronesie; nuk ka harte; 

vendimi nuk u ankimua

255 27.06.1996 Shkoder Angjelin Zojzi 12000 12000
ka vertetim pronesie; nuk ka harte; 

vendimi nuk u ankimua

277 28.06.1996 Shkoder Lek Gjeloshi

Negativ per 

mungese 

dokumentacioni

ka note transkripti

230 26.06.1996 Shkoder Maje Xhelili 37500 37500 ka vfj nuk ka harte

58 13.03.1996 Shkoder Prek Marku 16000 16000 ka vfj nuk ka harte

327 28.06.1996 Shkoder Arber Kopliku

Negativ per 

mungese 

dokumentacioni

ka vetem mandat pagese

297 28.06.1996 Shkoder Nik Marashi

Negativ per 

mungese 

dokumentacioni

ka vertetim kadastre nuk ka vfj nuk ka 

harte

298 28.06.1996 Shkoder Taf Jukaj

Negativ per 

mungese 

dokumentacioni

ka vfj nuk ka harte

305 28.06.1996 Shkoder Ismet Bushati

Negativ per 

mungese 

dokumentacioni

ka vetem mandat pagese

302 28.06.1996 Shkoder Tonin Agustini

Negativ per 

mungese 

dokumentacioni

ka vetem mandat pagese

299 28.06.1996 Shkoder Norbert Suma

Negativ per 

mungese 

dokumentacioni

ka vetem mandat pagese

324 28.06.1996 Shkoder Pjerin Baba

Negativ per 

mungese 

dokumentacioni

Ka note transkripti, ka vfj ka harte

253 27.06.1996 Shkoder Hamide Kamata

Negativ per 

mungese 

dokumentacioni

Ka vertetim pronesie

125 24.04.1996 Shkoder Shefik Jubica 156000 156000 ka vertetim kadastral ka harte

271 28.06.1996 Shkoder Martin Palushi

Negativ per 

mungese 

dokumentacioni

nuk ka vfj nuk ka harte

269 28.06.1996 Shkoder Shyqyri Sokoli

Negativ per 

mungese 

dokumentacioni

nuk ka dokument ligjor

264 27.06.1996 Shkoder Dila Sheiti

Negativ per 

mungese 

dokumentacioni

nuk ka dokument ligjor
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276 28.06.1996 Shkoder Rrustem Ferhati

Negativ per 

mungese 

dokumentacioni

nuk ka dokument ligjor

275 28.06.1996 Shkoder Latif Velia

Negativ per 

mungese 

dokumentacioni

nuk ka dokument ligjor

274 28.06.1996 Shkoder Rasim Hysaj

Negativ per 

mungese 

dokumentacioni

ka vertetim kadastral nuk ka vfj nuk ka 

harte

290 28.06.1996 Shkoder Lutfije Lezha

Negativ per 

mungese 

dokumentacioni

ka vertetim kadastral nuk ka vfj nuk ka 

harte

287 28.06.1996 Shkoder Daut Mema 160000 160000
ka vertetim kadastral nuk ka vfj nuk ka 

harte

223 26.06.1996 Shkoder Prel Melaca 10000 4000

ka vertetim kadastral nuk ka vfj nuk ka 

harte. Nga sip. totale prej 10000m² 

eshtye zbritur sip. e perfituar me L. 

7501.

212 25.06.1996 Shkoder Adem Verashiaj 10000 10000
ka vertetim kadastral nuk ka vfj nuk ka 

harte

150 28.05.1996 Shkoder Muhamet Bisha 8000 8000
ka vertetim kadastral nuk ka vfj nuk ka 

harte

232 26.06.1996 Shkoder Xheverije Shyqyri

Negativ per 

mungese 

dokumentacioni

ka vertetim kadastral nuk ka vfj nuk ka 

harte

237 26.06.1996 Shkoder Mark Veli

Negativ per 

mungese 

dokumentacioni

ka vetem mandat pagese

239 26.06.1996 Shkoder Frano Veli

Negativ per 

mungese 

dokumentacioni

ka vertetim kadastral nuk ka vfj nuk ka 

harte

251 27.06.1996 Shkoder Refik Bushati

Negativ per 

mungese 

dokumentacioni

ka vertetim kadastral nuk ka vfj nuk ka 

harte

249 27.06.1996 Shkoder Marash Macataj

Negativ per 

mungese 

dokumentacioni

nuk ka dokument ligjor

245 27.06.1996 Shkoder Xhaferr Ymeri

Negativ per 

mungese 

dokumentacioni

ka vertetim kadastral nuk ka vfj nuk ka 

harte

259 27.06.1996
Malesi e 

Madhe
Ahmet Brahimi

Negativ per 

mungese 

dokumentacioni

ka vertetim kadastral nuk ka vfj nuk ka 

harte

172 13.06.1996 Shkoder Caf Teli

Negativ per 

mungese 

dokumentacioni

ka vertetim kadastre, nuk ka vfj nuk ka 

harte

77 19.03.1996 Shkoder Vehbi Dibra

Negativ per 

mungese 

dokumentacioni

ka vertetim kadastre, nuk ka vfj nuk ka 

harte

92 27.03.1996 Shkoder Gjergj Rrotaj

Negativ per 

mungese 

dokumentacioni

ka vertetim kadastre, nuk ka vfj nuk ka 

harte

265 27.06.1996 Shkoder Pjeter Jani

Negativ per 

mungese 

dokumentacioni

ka vertetim kadastre, nuk ka vfj nuk ka 

harte

531 25.02.2003 Shkoder Simon Rroku 42500 42500 ka vertetim kadastre, nuk ka harte

272 28.06.1996 Shkoder Viktor Gjoka 183000 183000 ka vertetim kadastre, nuk ka harte

513 21.04.1998 Shkoder Lazer Hanxhari 55000 55000 ka vfj, ka harte

283 28.06.1996 Shkoder Bajram Beqi 15000 15000
ka vfj nuk ka harte, diferencen e ka 

perfituar me 7501

446 27.06.1996 Shkoder Orhan Kuka 15000 15000 ka vertetim kadastre nuk ka harte

341 06.08.1996
Malesi e 

Madhe
Rifat Bala

Negativ per 

mungese 

dokumentacioni

ka vertetim kadastre, nuk ka vfj nuk ka 

harte

129 03.05.1996 Shkoder Aferdita Dukaj

Negativ per 

mungese 

dokumentacioni

ka vertetim kadastre, nuk ka vfj nuk ka 

harte

415 26.09.1996 Shkoder Gjergj Hila 30000 30000
ka vertetim kadastre, nuk ka vfj nuk ka 

harte

375 13.09.1996 Shkoder Satbere Omari

Negativ per 

mungese 

dokumentacioni

ka vertetim kadastre, nuk ka vfj nuk ka 

harte

420 21.09.1996 Shkoder Mark Bici

Negativ per 

mungese 

dokumentacioni

ka vertetim kadastre, nuk ka vfj nuk ka 

harte

225 26.06.1996 Shkoder Jozef Kakariqi 9000 9000
ka vertetim pronesie ka note 

transkripti nuk ka harte

281 28.06.1996 Shkoder Mark (Bukaqeja) 35000 31 800
ka vfj nuk ka harte, diferencen e ka 

perfituar me 7501

530 03.02.2003 Shkoder Njazi Ethemi 11000 83000
ka vertetim kadastre, nuk ka vfj nuk ka 

harte

244 27.06.1996 Shkoder Muharrem Kasemi

Negativ per 

mungese 

dokumentacioni

ka vertetim kadastre, nuk ka vfj nuk ka 

harte

262 27.06.1996 Shkoder Zef Ndoka 6000 6000 ka vertetim pronesie, nuk ka harte

384 17.09.1996 Shkoder Shaban Kuci

Negativ per 

mungese 

dokumentacioni

ka vertetim pronesie, nuk ka harte

113 10.04.1996 Shkoder Ferdinand Coba

1500 m2 

bardhaj+ 4000 

m2 rence+ 3750 

m2 berdice+ Gur 

I zi

1500 m2 

bardhaj+ 

4000 m2 

rence+ 

3750 m2 

berdice+ 

Gur I zi

ka dokumenta arkivor;

214 29.06.1996 Shkoder Gjergj Bicaj 3125 3125 ka vfj nuk ka harte

23 05.02.1996 Shkoder Rifat Barbullushi

Negativ per 

mungese 

dokumentacioni

ka vertetim pronesie nuk ka harte

47 06.03.1996 Shkoder Tuke Gjini

Negativ per 

mungese 

dokumentacioni

ka vertetim pronesie nuk ka harte

135 08.05.1996 Shkoder Hava Bekteshi 45000 45000 ka vertetim pronesie nuk ka harte

94 28.03.1996 Shkoder Isa Dashi

Negativ per 

mungese 

dokumentacioni

Negativ 

per 

mungese 

dokumen

tacioni

ka vertetim pronesie nuk ka harte

159 05.06.1996 Shkoder Cesk Ndreca 9000 9000 ka dokument arkivor nuk ka harte

407 25.09.1996 Shkoder Ejell Gjioni

Negativ per 

mungese 

dokumentacioni

ka vertetim kadastre nuk ka vfj nuk ka 

harte

227 26.06.1996 Shkoder Ahmet Heqimi

Negativ per 

mungese 

dokumentacioni

ka vertetim kadastre nuk ka vfj nuk ka 

harte

482 30.09.1996 Shkoder Hasan Bekteshi 76000 76000
ka vertetim kadastre nuk ka vfj nuk ka 

harte

158 26.08.2008 Shkoder
Marije ; 

Margerita
Toska ka note transkripti

100 16.06.2008 Shkoder Petrit Hoxhiqi ka note transkripti

104 16.06.2008 Shkoder Petrit Hoxhiqi ka note transkripti

154 22.08.2008 Shkoder Sadije Bushati ma flete regjstri

491 08.08.1995 Shkoder Vexhi Bushati 120000 13790 ka vertetim pronesie

78 28.09.2007 Shkoder Gjon Serreqi 45000 45000 ka tapi

6/1/ 01.06.2009 Shkoder Andrea Darragjati
ka note transkripti, ka vertetim 

pronesie

103 16.06.2008 Shkoder Petrit Hoxhiqi ka note transkripti

109 17.06.2008 Shkoder Virtyt Sokoli 2400 128 ka flete regjistri Myftinie

143 26.07.2010 Shkoder Henrieta Mati ka vertetim pronesie, ka harte

504 01.11.2010 Shkoder Andrea Darragjati ka note transkriptimi ka harte

59 27.09.2007 Shkoder Teuta Gjyli
Mbyllje 

Procedimi
ka vertetim pronesie, ka harte

182 15.09.2008 Shkoder Alush Kuka 778 778 ka vendim komiteti ekzekutiv

247 03.12.2008 Shkoder Njazi Ethemi

Rrezim Kerkese 

Moskthim 

siperfaqja 30000 

m2 toke 

bujqesore

ka vendim te meparshem komisioni, 

ka harte

727 26.08.2009 Shkoder Luçe (Kaci)
Mosnjohje 

pronesie
ka vertetim kadastral, ka vfj, ka harte

987 25.06.2008 Shkoder Artan Zabeli
moskthim 134.5 

m2 truall

Vendimi 380 iAKKP ka ndryshuar 

vendimin 1551 te KKKP duke kthyer 

sip. 115.5 nga sip e njohur per komp. 

prej 710 m², ka harte

105 17.06.2008 Shkoder Ferdinand Topalli 45000
Kthimi perfitohet pas privatizimit te 

obj. shteterore

124 24.06.2008 Shkoder Artan Kolnikaj 10000 10000 ka flete regjistri ka Vfj

66 28.09.2007 Shkoder Gjon Serreqi 8274 8274 ka vertetim ipotekor

76 31.03.2006 Shkoder Dede Kroj

Mosnjohje e te 

drejtes se 

pronesise

ka vertetim pronesie

78 10.04.2006 Shkoder Syrri Rroji

Mosnjohje e te 

drejtes se 

pronesise

94 24.05.2006 Shkoder Pashko Bruli

Mosnjohje e te 

drejtes se 

pronesise

ka vertetim pronesie

857/p pa date Shkoder Enver Draçini
Mbyllje 

procedimi

ka note transkripti ka vertetim 

pronesie. Vendimi AKKP ka marre 

forme te prere.

949/p Shkoder Myftar Tafili
Mbyllje 

procedimi

ka vfj ka harte.Vendimi ka marre 

forme te prere

1004/p 01.07.1994 Shkoder Amanet Bushati
Mbyllje 

procedimi
ka vertetim pronesie ka planvendosje

1019/p 18.07.1994 Shkoder Halit Miruku
Mbyllje 

procedimi
ka vertetim pronesie ka harte

1021/p pa date Shkoder Kolec Çefa
Mbyllje 

procedimi

ka note transkripti ka vertetim 

pronesie. Vendimi ka marre forme te 

prere.

927/P 13.05.1994 Shkoder Giuseppe Lanza
Mbyllje 

procedimi
ka vertetim pronesie ka harte

935/p 18.05.1994 Shkoder Gazmend Llazani
Mbyllje 

procedimi
ka vertetim pronesie ka harte

14 pa date Shkoder Xhelal Juka
Mbyllje 

procedimi
ka note transkripti ka harte

350/p 12.11.1996 Shkoder Bakir Dibra
Mbyllje 

procedimi
ka vertetim pronesie ka harte

675/p 04.07.1994 Shkoder Kujtim Anamali
Mbyllje 

procedimi

ka vertetim pronesie ka note 

transkripti nuk ka harte

18.03.1994 pa date Shkoder Tonin Pogu
Mbyllje 

procedimi

ka tapi (vertetim zotnimi), nuk ka vfj 

nuk ka harte
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(vijon)(vijon)(vijon)(vijon)(vijon)

735 15.05.1994 Shkoder Xhevdet Miloti
Mbyllje 

procedimi
ka vfj ka harte ka vertetim kadastre

767/p 03.08.1994 Shkoder Sami Anamali
Mbyllje 

procedimi
ka vertetim kadastre ka harte

764/1 18.03.1994 Shkoder Qemal Tafili
Mbyllje 

procedimi
ka note transkripti

775/1 18.03.1994 Shkoder Besnik Bekteshi
Mbyllje 

procedimi
ka vertetim pronesie ka harte

557/1 15.09.2008 Shkoder Tone Pepaj

Mos ndryshimin 

e vendimit te 

komisionit

Venidimi nr.378 I AKKP, I cili kthen 

sip. e njohur me v.529, dt. 20.1.99 te 

Kesh.Qarkut, eshte marre pasi eshte 

shuqizuar me pare vendimi nr.435 I 

qarkut dhe kthyer ceshtja per 

rishqyrtim me v. nr. 405, dt. 17.7.09 te 

Dr.Pergj. AKKP.

55 27.09.2007 Shkoder Teuta Gjyli 9000 9000

Vendimi 1325 I AKKP eshte marre pasi 

eshte shfuqizuar me pare v. 229/1 I 

qrkut dhe kthyer ceshtja per 

rishqyrtim.ka vertetim pronesie ka 

harte

48 26.09.2007 Shkoder Adnan Muka 10000 10000
ka vertetim pronesie ka harte, 

vendimi ka marre forme te prere

50 26.09.2007 Shkoder Adnan Muka 17500 17500

ka vendim komiteti ekzekutiv, ka 

dokument ipotekor, ka harte, vendimi 

ka marre forme te prere

112 17.06.2008 Shkoder Kudrete Bejleri 23

ka vertetim pronesie ka flete regjistri 

ka harte, prona eshte njohur ne 

bashkepronesi

62 28.09.2007 Shkoder Guljem Serreqi 3900 3900

ka note transkripti, ka vendim 

konfiskimi, ka harte, vendimi ka 

marre forme te prere

63 28.09.2007 Shkoder Gjon Serreqi 13790 13790

ka vertetim nga dokumentat 

hipotekore, ka harte, ka urdher 

mosushtrim iniciative

113 18.06.2008 Shkoder Ferdinand Topalli 9000 9000
ka note transkripti ka harte, vendimi 

ka marre forme te prere

114 18.06.2008 Shkoder Ferdinand Topalli 12000 12000
ka note transkripti ka harte, vendimi 

ka marre forme te prere

136 25.06.2008 Shkoder Ahmet Bilali

Mosnjohjen e te 

drejtes se 

pronesise

ka flete regjistri ka Vfj Ka harte

132 25.06.2008 Shkoder Ahmet Bilali

Te mos njihet e 

drejta e 

pronesise

ka flete regjistri ka Vfj Ka harte

163 26.08.2008 Shkoder
Mariije e 

Margerita
Toska

57 27.09.2007 Shkoder Teuta Gjyli 6000 6000
ka flete regjistri ka vendim te 

meparshem komisionioni

34 25.09.2007 Shkoder Gjon Serreqi

Mosnjohje e se 

drejtes se 

pronesise

ka note transkripti ka harte

346 23.12.2008 Shkoder Sadik Hotaj

Mosnjohje e te 

drejtes se 

pronesise

ka vendim komiteti ekzekutiv, ka akt 

pronesie ka harte

24 24.09.2007 Shkoder Guljem Serreqi 9000 9000
ka vertetim nga dokumentat 

hipotekore

92 04.06.2008 Shkoder Tonin Marpali 60 ka note transkripti ka harte

102 21.06.2006 Shkoder Amarildo Mandija 4040
ka vfj ka vertetim shpronesimi, ka 

harte

103 27.06.2006 Shkoder Skender Meta
Mospranim 

Kerkese
ka vfj ka vertetim shpronesimi

166 27.08.2008 Shkoder Nike Gjeloshi

Te mos njihet e 

drejta e 

pronesise, 

Ndryshimin 

pjeserisht te 

vendimit nr. 481 

dt 05.11.1996 

per sip. E 

Kompensimit si 

me poshte: Kth= 

3518 m2 truall, 

Moskthim= 918 

m2 truall

ka flete regjistri ka vfj ka harte, ka 

vendim te meparshem komisioni, 481 

dt 05.11.1996

101 10.09.2003
Malesi e 

Madhe
Llabut Dritaj 5000 4140 ka vfj ka harte

121 20.09.1996
Malesi e 

Madhe
Hysen Burgaj 9500 2500 ka vfj ka harte, ka vetetim pronesie

128 10.09.2003
Malesi e 

Madhe
Dan Semaj 400

ka vfj ka harte, ka vetetim kadastre, ka 

parablerje objekti

30 09.09.2003
Malesi e 

Madhe
Muhamet Llazani 9000 450 ka vfj ka harte

132 1.09.1996
Malesi e 

Madhe
Skender Cenaj 9700 7204 ka vfj ka harte

38 09.09.2003
Malesi e 

Madhe
Bogic Veri 264

prona eshte ne bashkepronesi me 

shtetin ka akt njoftuni

39 09.09.2003
Malesi e 

Madhe
Lutfije Çukaj 8700 1160 ka vfj ka harte

134 03.02.1996
Malesi e 

Madhe
Muhamet Bajraktari 5200 2170 ka vfj ka harte

133 07.05.1996
Malesi e 

Madhe
Ndok Kokaj 5000 600 ka vfj ka harte

88 10.09.2003
Malesi e 

Madhe
Kol Tafili 2500 377 ka vfj, ka harte

142 08.07.1996
Malesi e 

Madhe

Lule ; 

Ndue
Kokaj 8050 ka vfj, ka harte

34 09.09.2003
Malesi e 

Madhe
Adil Zeka 9000 240 ka vfj ka harte ka akt njoftuni

84 16.06.1994
Malesi e 

Madhe
Xhemal Hebaj 2500 2300 ka vertetim kadastre ka harte

106 24.05.1995
Malesi e 

Madhe
Dan Hasanaj 6100 1140 ka vertetim pronesie ka harte

83 30.08.1994
Malesi e 

Madhe
Xhelal Boksi 8000 7500 ka vfj, ka harte

45 26.10.1993
Malesi e 

Madhe
Ndue Veshtja 15000 10500 ka vfj, ka harte

40 09.09.2003
Malesi e 

Madhe
Gjergj Duka 28910 10891 ka vfj, ka harte

16 08.09.2003
Malesi e 

Madhe
Hilmi Kamata 10200 5200 ka vfj, ka harte

17 25.01.1994
Malesi e 

Madhe

Skender ; 

Besnik
Bishja 400 Ka vfj, ka planvendosje

141 25.01.1994
Malesi e 

Madhe
Beqir Lacaj 2230 1730 Ka vfj, ka planvendosje

24 28.01.1994
Malesi e 

Madhe
Syrri Lezha 146 Ka vfj, ka planvendosje

148 25.01.1994
Malesi e 

Madhe
Kadri Kurtaj 12295 230 Ka vfj, ka planvendosje

150 25.01.1994
Malesi e 

Madhe
Cezar Bekteshi 1000 1000 Ka vfj, ka planvendosje

154 25.01.1994
Malesi e 

Madhe
Petrit Dodaj 9000 Ka vfj, ka planvendosje

147 23.03.1996
Malesi e 

Madhe
Feride Rukaj 2418 1018 Ka vfj, ka planvendosje

156 25.01.1994
Malesi e 

Madhe
Gjuro Malaj 138 000 1082 Ka vfj, ka planvendosje

151 27.09.1996
Malesi e 

Madhe
Marku Shuto 60400 5000 Ka vfj, ka planvendosje

71 30.08.1994
Malesi e 

Madhe
Xhevdet Myftia 9000 2940 ka note transkripti ka vfj ka harte

96 31.08.1994
Malesi e 

Madhe
Shpetim Dizdari 1500 1500 ka vertetim pronesie ka harte

125 21.03.1996
Malesi e 

Madhe
Ramiz Banushi 18640 872 ka vfj ka harte

432/p pa date Shkoder Ndoc Çoba
Mbyllje 

procedimi
ka vertetim pronesie ka harte

22 24.09.2007 Shkoder Guljem Serreqi 6000 6000

Ka dhe nje vendim tjeter te ZRKKP nr. 

172, dt. 31.12.2007 me te cilin I eshte 

njohur dhe komp. Sip. 9700 m² toke 

bujq. ne fshatin Dragocka vertetim 

hipotekor ka harte

431/1 16.12.2008 Shkoder Vehbi Hamzi
Plotesim akti 

administrativ
ka vendim te meparshem komisioni

73 28.09.2007 Shkoder Guljem Serreqi 52000 52000
ka note transkripti ka vertetim 

hipotekor

102 16.06.2008 Shkoder Petrit Hoxhiqi 4730 4730

ka vertetim pronesie ka note 

transkripti.Vendimi ka marre forme te 

prere me urdh. Nr.1449/3, 

dt.22.2.2010

32 25.09.2007 Shkoder Xhemal Çelepia 25780 2273 ka flete regjistri

67 28.09.2007 Shkoder Guljem Serreqi 8820 8820 ka vertetim ipotekor

68 28.09.2007 Shkoder Guljem Serreqi 6435 6435 ka vertetim ipotekor ka harte

87 01.10.2007 Shkoder Brigjida Shestani 548 548 ka vertetim ipotekor ka harte

11 29.08.2007 Shkoder Guljem Serreqi 5876 5876 ka vertetim ipotekor ka harte

23 24.09.2007 Shkoder Guljem Serreqi 5100 ka vertetim ipotekor ka harte

666/p 03.03.1994 Shkoder
Hasan ; 

Shaqir
Dibra

Mbyllje 

procedimi
ka note transkripti

668/p pa date Shkoder
Mustaf ; 

Isa
Kadia

Mbyllje 

procedimi
nuk ka dokument ligjor nuk ka harta

669/p 03.03.1994 Shkoder Angjelina Marubi
Mbyllje 

procedimi

ka vertetim hipotekor ka note 

transkripti

732/p 15.03.1994 Shkoder Ali Mesi
Mbyllje 

procedimi
ka vertetim pronesie ka harta

78 06.09.1994 Puke Pjeter Çuraku
Mbyllje 

procedimi
ka dokument kadastral

43 31.08.1994 Puke Çol Frroku
Mbyllje 

procedimi
ka dokument kadastral

397 23.09.1996 Shkoder Remzije Kazazi
Mbyllje 

procedimi

11 11.03.1994 Shkoder Avdi Shllaku
Mbyllje 

procedimi

49 27.01.2003 Shkoder Zenel Elezi
Mbyllje 

procedimi

13 12.03.1997 Valentin Kakariqi
Mbyllje 

procedimi

10 07.03.1997 Shkoder Liljana Muzhani
Mbyllje 

procedimi

8 07.03.1997 Shkoder Meri Curani
Mbyllje 

procedimi

102 14.09.1993 Shkoder Agetina (Pistulli)
Mbyllje 

procedimi

74 31.08.1994 Puke Leke Dukagjini
Mbyllje 

procedimi

473 26.12.2008 Shkoder Pashuk Topallaj
Vendimi nuk ka Rubriken e titullit 

ekzekutiv

1118 31.12.2008 Shkoder Prek Molla
Vendimi nuk ka Rubriken e titullit 

ekzekutiv

1117 31.12.2008 Shkoder Prek Molla
Vendimi nuk ka Rubriken e titullit 

ekzekutiv

39/Q 25.04.2000 Shkoder Ylvije Lezha
Mbyllje 

procedimi

795 28.12.2010 Shkoder Zaim Pirenej

1. Me Vendimin nr. 1275, dt. 

26.09.1996 te KKKP Bashkia Shkoder I 

eshte njohur dhe kthyer subjektit sip 

ne total 11 400 m truall. Sub I eshte 

drejtuar AKKP per rregullimin e 

plnvendosjes se ketij vendimi 2.) 

Vendimi I AKKP‐ se , nuk ka rubriken e 

titullit ekzekutiv te vendimit.

779 30.12.2008 Shkoder Zef Deda
Vendimi nuk ka Rubriken e titullit 

ekzekutiv

94 31.08.1994
Malesi e 

Madhe
Marash Malaj

Mbyllje 

procedimi

29 02.03.1994 Puke Qemal Muhaj
Mbyllje 

procedimi

103 20.03.1995
Malesi e 

Madhe
Shefik Hoxhaj

Mbyllje 

procedimi
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“Gjykata e dënoi me 4.8 vite burg, ai pagoi para për vendimin”

“Ligor Biba të dënohet me 20
vite burg, ndryshe vetëgjyqësi”
Nëna e minorenes së përdhunuar:

Na përdhosi nderin e familjes
KKKKKORÇËORÇËORÇËORÇËORÇË

"Ligor Biba duhet të dënohet
me 20 vite burg. Ai na përd-
hosi nderin e familjes dhe i
shkatërroi jetën vajzës. Ne
jetojmë me frikë se ai shumë
shpejt do të lirohet nga bur-
gu. Nuk kemi zgjidhje tjetër,
përveçse vetëgjyqësisë".
Kështu kanë reaguar dje
prindërit e 15-vjeçares, e cila
u përdhunua dhe mbeti sh-
tatzënë nga fqinji i saj. Ng-
jarje kjo e ndodhur në mars
të vitit të kaluar në fshatin
Velçan të Pogradecit. Reagi-
mi i familjes së vajzës erdhi
një ditë pas vendimit të
dhënë nga gjykata e Sh-
kallës së Parë të Korçës, e
cila e dënoi 54-vjeçarin Ligor
Biba me 4 vite e 8 muaj burg.

Sipas prindërve të mi-
norenes, ky vendim nuk
mund të shlyejë shqetësim-
et dhe makthin që ata kanë
përjetuar. "Ai duhet të dëno-
het me 20 vite burg. Jemi të
indinjuar nga vendimi që
dha gjykata. Jam e bindur

se Ligor Biba ka paguar për
këtë vendim. Ai duhet të rr-
ijë në burg, pasi nëse del, unë
do të detyrohem që ta vras.
Po rrimë me frikë, pasi ai do
të dalë shpejt nga burgu dhe
do të më vrasë o djalin, o
burrin, o mua", tha e revol-

tuar Lumturie Biba, nëna e
15-vjeçares. Të pafuqishëm
për të përballuar ekonomik-
isht rritjen e fëmijës, ata e
kanë dërguara atë që prej
lindjes në jetimore. Nëna
minorenes, Xh.Biba nuk
mund ta rrisë, ndërsa famil-
ja e saj refuzon të
përkujdeset. "Vajza ime nuk
mund të mbajë fëmijë, pasi
është për vete fëmijë. Sot për
sot, ajo nuk është në gjend-
je të mbajë trupin e saj", u
shpreh Lumturia. Ndërkaq,
edhe 15-vjeçarja Xh.Biba de-
klaroi se jeton me frikë nga
kërcënimet e vazhdueshme
të familjes së Ligor Bibës.
"Nuk është e drejtë që sot
është në burg dhe nesër del.
Se 4 vjet nuk janë asgjë.
Çfarë ligji qenka ky", tha
minorenia.
DËNIMI
Ligor Biba është shpallur
fajtor për abuzimin seksual
ndaj 15-vjeçares Xh. Biba,
ngjarje e ndodhur në fsha-
tin Velçan të Pogradecit.
Fillimisht, 54-vjeçari nuk ka
pranuar se ka abuzuar sek-
sualisht me fqinjën e tij.
Gjithçka mori rrjedhë tjetër
pas lindjes së foshnjës dhe
daljes së rezultateve të ADN-
së, të cilat vërtetuan atësinë
e tij. Prokuroria kërkoi 8 vite
burg për Ligor Bibën, ndër-
sa gjykata vendosi ta dënojë
atë me 7 vite burg. Por, pasi
për muaj të tërë gjatë qën-
drimit në paraburgim Biba
kishte mohuar autorësinë e
ngjarjes, pas daljes së rezul-
tateve të ADN-së, ai pranoi
fajësinë dhe për rrjedhojë
përfitoi edhe uljen e dënimit
në masën 1/3, çka do të thotë
se 55-vjeçari do të vuajë
vetëm 4 vite e 8 muaj heqje
lirie. Në sallën e gjyqit, Li-
gor Biba ka pranuar fajës-
inë, por duke theksuar se
akti ka qenë me dëshirën e
vajzës, ndërkohë që e gjitha
kjo sipas tij ka ndodhur në
momentin që ka qenë nën
efektin e alkoolit.

54-vjeçari Ligor Biba Prindërit e 15- vjeçares duke folur për “GSH”

Fibank Albania ofron kredi 
“Për çdo qëllim” me kushtet më 

të favorshme të mundshme

Produkti i fundit i lancuar nga Fibank 
Albania eshte kredia “Per cdo qellim” 
per te gjithe individet me kushtet 
me te favorshme te mundshme, te 
pershtatura ndaj klientit sipas 
specifikave te tij perkatese. 

Kredia “Per cdo qellim” eshte nje 
mundesi e shkelqyer per kedo, me 
norme interesi qe fillon nga 1.9% e 
kombinuar me fleksibilitet ne 
kerkesen e dokumentacionit dhe 
me clirimin e klientit  nga detyrimi 
per te sjelle nje numer te madh 
dokumentash. Nuk eshte i detyrue-
shem Sigurimi I jetes per kete kredi. 
Nje tjeter clirim per klientin eshte 
fakti se kolaterali nuk eshte e 
domosdoshme te jete ne emer te 
kredimarresit. Keto kushte hapin 
plot mundesi te mira per kedo qe ka 
deshire te marre nje financim per 
qellimet e tij.  

Ky produkt ofron fleksibilitet ne 
planin e investimit dhe synon te 
mbuloje nevojat financiare te 
klienteve me te ardhura te 
qendrueshme, historik te mire te 
ripagimit te kredise dhe kolateral te 
pranueshem. 

Cdo person i interesuar, pervec nje 
vizite ne dege mund te aplikoje edhe 
online duke kursyer keshtu mjaft 
kohe dhe ngarkesa. Me pas, 
punonjesit e specializuar per kredite 
e analizojne rastin dhe kontaktojne 
klientin e interesuar ne menyre qe te 
vijohet me tej sipas specifikave 
perkatese te klientit. 

Fibank e ka dizenjuar kete produkt ne 
perputhje me strategjine e te qenit 
teper dinamike ne shfrytezimin e 
mundesive te tregut. Skuadra Fibank 
eshte e dedikuar ne rritjen e bazes se 
klienteles duke i kushtuar rendesi te 
vecante cdo tipi klienti, duke i 
sherbyer klienteve te mire potenciale 
me cilesi dhe produkte te dizenjuara 
me kujdes. 

KUKËSKUKËSKUKËSKUKËSKUKËS – Një 30-vjeçar ka
përfunduar në prangat e
policisë së Kukësit, pasi ka
tentuar të vrasë me kal-
lashnikov të dashurin e
bashkëshortes së tij.
Bëhet fjalë për shtetasin
Dorian Idrizaj, banues në
Tiranë, i cili për motive
xhelozie tentoi të vriste 23-
vjeçarin me inicialet K.K..
Burime zyrtare nga policia
vendore bënë me dije se
ngjarja ka ndodhur ditën
e djeshme në lagjen nr.1 të
këtij qyteti. Falë njoftimit
në kohë dhe reagimit të
shpejtë të bluve, por edhe
me ndihmën e banorëve të
pallatit është bërë neutral-
izimi i agresorit Idrizaj si
dhe sekuestrimi i armës së
zjarrit. "Arrestimi i tij u bë
pasi, Dorian Idrizaj ka sh-
kuar në banesën e shteta-
sit K.K., në lagjen nr.1, ku
prej disa ditësh shtetasi
K.K. bashkëjetonte me sh-
tetasen E.A., (bash-
këshortja e shtetasit Id-
rizaj). Pas një konflikti ver-
bal mes të dyve, Dorian Id-
rizaj për motive xhelozie

Tenton të vrasë me kallash
të dashurin e bashkëshortes,

arrestohet 30-vjeçari
ka kanosur dhe tentuar të
vrasë me armë zjarri sh-
tetasin K.K.", thuhet ndër
të tjera në njoftimin zyr-
tar të policisë. Ndërkaq,
mësohet se prej kohësh, 30-
vjeçari ushtronte dhunë
ndaj gruas së tij. Madje e
kishte përdorur atë edhe
si prostitutë në lokalet e
natës në Kosovë. Por në
momentin kur bash-
këshortja e tij nisi të bash-
këjetonte me një tjetër, ai
u bë xheloz. Gjithashtu,
burimet e mësipërme po-
huan se nga të shtënat në
ajër nuk ka asnjë person
të lënduar. Gjatë ndë-
rhyrjes për kapjen e au-
torit të ngjarjes, policia
sekuestroi në cilësinë e
provës materiale armën e
zjarrit tip automatik, 19
fishekë si dhe 9 gëzhoja.
Materialet do t'i kalojnë
Prokurorisë së Rrethit
Gjyqësor Kukës për veprat
penale "Kanosja", "Prodhi-
mi e mbajtja pa leje e
armëve luftarake dhe
municionit" dhe "Shfrytë-
zimi i prostitucionit".

ITITITITITALIALIALIALIALI – Afro një javë pas vrasjes shqiptares
Elca Tereziu, zbardhen detaje të reja në lidhje
me ngjarjen e rëndë të ndodhur në Piaçenca të
Italisë. Mediat e vendit fqinj bëjnë me dije se
pas kryerjes së autopsisë, ka rezultuar se Tere-
ziu ka pasur një vdekje të tmerrshme. Nëna e
dy fëmijëve ka pësuar dhjetëra goditje me thikë
në trup e qafë nga bashkëshorti i saj. Ndërsa,
prerjet në duar dhe parakrahë tregojnë për ten-
tativat e saj për t’u mbrojtur. Dy ditë më parë,
autori i krimit, Xhevdet Mehmeti iu është
përgjigjur pyetjeve të gjykatëses Stefania Di
Rienzo. 57-vjeçari shqiptari tregoi ngjarjen
tragjike të së dielës, duke ripërsëritur atë që u
kishte thënë hetuesve mbrëmjen mes 27 dhe 28
majit. Avokati i tij është shprehur se 57-vjeçari
e ka kuptuar veprimin e rëndë që ka kryer dhe
ka një ndjenjë të fortë turpi dhe faji ndaj dy
djemve të tij 19 dhe 17 vjeç. “Pavarësisht se ka
ripërsëritur se gruaja kishte një karakter agre-
siv, ai është i ndërgjegjshëm se nuk duhet ta
kishte vrarë dhe se ajo nuk meritonte atë që i
bëri”, ka thënë avokati. Mehmeti ka treguar
për një martesë të vështirë, me sherre të vazh-
dueshme për shkak të xhelozisë së gruas. Sipas
avokatit, ai nuk është përpjekur në asnjë
mënyrë që të justifikohet për atë që ka bërë dhe
është i penduar. Ndërkohë, akuzës së vrasjes
me dashje, autoritetet italiane i kanë shtuar
edhe atë të keqtrajtimit në familje, ndonëse gru-
aja 52-vjeçare nuk e kishte denoncuar kurrë në
polici. Ajo mësohet se kishte kërkuar ndihmë
vetëm një herë, por më pas e kishte mohuar
faktin se ishte dhunuar nga i shoqi.

Vrasja makabre në Piaçenca,
nëna e 2 fëmijëve u godit

dhjetëra herë në trup
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Qershori jubilar euroatlantik
Opinioni i   Ditës

NgaDr. Jorgji Kote

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

... Mjafton një vështrim kal-
imthi dhe bindesh për këtë “be-
gati” jubilesh prej të cilëve mund
të nxirren dhe shumë mësime të
vlefshme.

10 qershori shënon 140-vjetorin
e themelimit të Lidhjes historike
të Prizrenit, që për gati tre vjet
mbrojti dhe përfaqësoi me vetëmo-
him interesat jetike të vendit dhe
trojeve tona pas synimeve gra-
bitqare të Traktatit të Shën Stefan-
it të Marsit të atij viti. Lidhja e
Prizrenit konsiderohet si bashki-
mi i parë i mirëorganizuar
mbarëkombëtar politik, adminis-
trativ dhe ushtarak pas periudhës
së lavdishme të Skënderbeut. Në
krye të saj ishin atdhetarë,  vep-
rimtarë luftëtarë dhe intelektualë
të kalibrit më të lartë - Abdyl
Frashëri, Ded Gjo Luli, Ymer
Prizreni, Sulejman Vokshi, Iljaz
Pashë Dibra, Haxhi Zeka, Mehmet
Pashë Vrioni dhe të tjerë.

Fatkeqësisht, Kongresi i Berlin-
it, që filloi më 13 qershor 1878 i in-
joroi kërkesat legjitime të Lidhjes;
nën drejtimin e Kancelarit “të hek-
urt” gjerman, Otto von Bismark,
ai pati ndikimin e vet në prishjen e
themeleve të paqes në Ballkan e në
Evropë. Tri dekada më vonë
shpërtheu Lufta e I Botërore, fiti-
lat e së cilës u ndezën në Sarajevë.
Lidhja e Prizrenit dhe Kongresi i
Berlinit vazhdojnë të jenë objekt
intrigues studimesh dhe
kërkimesh me përfundimet për-
katëse. Shumë gjëra do të diskuto-
hen e rivlerësohen, gjithsesi
trashëgimia politike, heroizmi dhe
guximi i Lidhjes janë gdhendur në
kujtesën tonë historike shtetfor-
muese.

Duke avancuar në kohë, pas për-
fundimit të Luftës së II Botërore,
më 28 qershor 1948, në përçapjet e
ethshme për të t’i zënë frymën
demokracisë perëndimore, Stalini
vendosi bllokadën e paparë human-
itare mbi Berlinin Perëndimor. 2
milionë banorë ishin në prag të
urisë, skamjes e të ftohtit. Por, falë
vendosjes së “Urës Ajrore” të Ber-
linit, me nismën e SHBA-ve, Brit-
anisë e Francës, pas 11 muajsh
Bllokada e Berlinit dështoi me turp.
Në këtë operacion humanitar, më i
madhi në histori, aleatët kryen
rreth 300.000 fluturime ajrore me
avionë të fuqishëm transporti C-47
dhe 54 në aeroportin legjendar të
Tempelhof në atë qytet. Për shkak
të këtij intensiteti dhe vështirësive
të fluturimit, sidomos gjatë dimrit,
101 vetë dhanë jetën, duke përfshirë
31 pilotë të forcave aleate.

Pasi u tërhoq me turp nga
bllokada, regjimi sovjetik kaloi në
fazën tjetër të terrorit; më 17 qer-
shor 1953, me dhunë, tanke dhe
vringëllimën e armëve të gjysmë
milion ushtarëve sovjetikë të dis-
lokuar atje, ushtria sovjetike shty-
pi kryengritjen e mirënjohur në
dhjetëra qytete gjermano-lindore,
e sidomos në Berlin, Laipcig dhe
Dresden.

Megjithatë, vendet perëndimore
po përparonin, ndërsa socializmi po

bënte hapa prapa. Ndaj, miliona
gjermano-lindorë vërshonin pa
pushim për në perëndim. Për të pen-
guar këtë eksod unikal, sipas ur-
dhrave të Hrushovit të dhëna në
qershor të atij viti, më 13 gusht 1961
filloi ngritja e Murit famëkeq të
Berlinit, 156 km i gjatë, impiant i
sofistikuar i ndarjes dhe izolimit të
dy botëve dhe sistemeve diametri-
alisht të kundërta.

Gjithsesi, qershorëve sovjetikë
shtypës, SHBA, Gjermania Perën-
dimore dhe aleatët perëndimorë iu
përgjigjën me “ura mbi muret”, me
“Ostpolitik-ën” e legjendarit Willy
Brandt, me mesazhe dhe demarshe
për paqe dhe solidaritet.

Kështu, më 26 qershor 1963, Pres-
identi Kenedi shkoi në Berlin, ku

me fjalimin e vet lapidar para
gjysmë milion qytetarësh të ekzal-
tuar denoncoi fuqishëm
ideologjinë e mureve, ndarjeve dhe
izolimit. Për të gjithë ata që nuk
bënin dot dallimin ndërmjet
demokracisë dhe komunizmit apo
që kishin shpresa dhe iluzione mbi
këtë të fundit, ai tha “Le të vijnë
në Berlin”.

Pasi i thuri një himn madhësh-
tor këtij qyteti heroik, në fund të
fjalës legjendare, Kenedi bëri po-
himin emblematik në gjermanisht
“Ich bin ein Berliner (Unë jam ber-
linez) që tronditi nga themelet
Murin e Berlinit.

Goditjen tjetër të pari-
parueshme atij Muri ia dha Presi-
denti Regan më 12 qershor 1987

përpara Portave të Brandenbur-
gut. Aty jehoi thirrja e tij historike
për Gorbaçovin që “nëse do vërtet
liri dhe paqe hajde këtu, hapi këto
Porta dhe shembe këtë Mur”.

Derisa erdhi 27 qershori 1989,
kur u hap për mijëra emigrantë
lindorë kufiri austro-hungarez, që
vetëm 5 muaj më vonë çoi në shem-
bjen e Murit të Berlinit.

Ka shumë ngjarje të tjera gjatë
28 viteve të fundit që dëshmojnë se
“Qershitë” e qershorëve euroat-
lantikë i ka shijuar edhe vendi ynë.

Kështu, më 22 qershor 1991, kur
sapo ishin rivendosur marrëdhëni-
et diplomatike me SHBA-të erdhi
në Tiranë James Baker, i pari sek-
retar shteti amerikan që u prit me
aq madhështi; po më 22 qershor
1991, Shqipëria u bë anëtare e
OSBE-së, pikërisht në Samitin që
kryesonte Gjermania në Berlin; po
ato ditë u vendosën dhe mar-
rëdhëniet diplomatike me BE-në.

Më tej, më 10 qershor 1999, në
Këln, nën drejtimin sërish të Pres-
idencës gjermane të BE-së dhe me
mbështetjen e SHBA-ve u miratua
Pakti i Stabilitetit për Europën
Juglindore; ky i fundit në vitin
2008 u kthye në “Këshilli i Bash-
këpunimit Rajonal” me seli në Sa-
rajevë, që tani do të ketë në krye
politikanen tonë Majlinda Bregu.

Vetëm 2 ditë më vonë pas Këlnit,
më 12 qershor 1999, falë ndërhyrjes
së suksesshme të Aleancës së

NATO-s, Kosova martire u çlirua
nga zgjedhja dhe robëria
miloseviçiane dhe hyri në rrugën
e pavarësisë.

Padyshim që “qershiza” ameri-
kane mbi këtë “torte” festive për
Shqipërinë është 10 qershori 2007,
kur Presidenti George W. Bush
bëri vizitën e paharruar historike
në Shqipëri, si i pari President
amerikan në detyrë. Veç mbësh-
tetjes për anëtarësimin në NATO,
ai kërkoi me zë të lartë pavarësinë
e Kosovës, që u realizua disa muaj
më vonë.

Duke ardhur te qershori 2018,
veç aspektit historik dhe jubilar, ai
ka dhe karakter të mprehtë aktu-
al. Më 12 qershor do të zhvillohet
në Singapor Samiti i parë epokal
SHBA-Kore e Veriut, që pritet t’i
japë impulse të fuqishme procesit
të çarmatimit bërthamor e për
rrjedhojë paqes dhe sigurisë në
Gadishullin Korean dhe më gjerë.

Ndërsa në Evropë dhe sidomos
në Shqipëri pritet me shumë inter-
es 29 qershori, dita kur Samiti i BE-
së do të shqyrtojë rekomandimin e
Komisionit Evropian për çeljen e
negociatave të anëtarësimit në
BE; me gjithë hijet e dyshimit dhe
hezitimeve të njohura, janë të
shumta gjasat për një vendim
pozitiv, çka do të përshpejtojë
rrugëtimin tonë drejt BE-së dhe
do të pasurojë katalogun e jubi-
leve qershorianë euroatlantikë.

10 qershori shënon 140-vjetorin e
themelimit të Lidhjes historike të Prizrenit,
që për gati tre vjet mbrojti dhe përfaqësoi
me vetëmohim interesat jetike të vendit

dhe trojeve tona pas synimeve grabitqare të
Traktatit të Shën Stefanit të Marsit të atij

viti. Lidhja e Prizrenit konsiderohet si
bashkimi i parë i mirëorganizuar

mbarëkombëtar politik, administrativ dhe
ushtarak pas periudhës së lavdishme të

Skënderbeut.
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Rrëfehet modeli: Do t’ua mësoj fëmijëve gjuhën shqipe

Bëhet baba për herë të dytë,Bëhet baba për herë të dytë,Bëhet baba për herë të dytë,Bëhet baba për herë të dytë,Bëhet baba për herë të dytë,

 ALESIO ALIA:
Tani dasma në Shqipëri
“Zemrën e kam në vendin tim e shpejt do rikthehem aty”
Ai tashmë është babai i

një tjetër vogëlushi që
vetëm para dy ditësh

erdhi në jetë. Të gjithë duhet
ta kujtojnë Alesio Alia, mode-
lin nga Tropoja, i cili bëri bujë
me deklaratat e tij si zhigolo i
parë shqiptar. Por tashmë
jeta e tij ka ndryshuar në një
tjetër prizëm. Tashmë baba i
dy fëmijëve, Alesio vjen në
një intervistë ekskluzive për
“Bluetooth” të “Gazeta Sh-
qiptare” duke rrëfyer gjithë
përjetimet e tij të reja dhe
ndryshimet që janë pasuar
njëra pas tjetrës në jetë.
Tashmë me dashurinë e
jetës së tij në krahë dhe me
një familje të kompletuar
pritet një dasmë në horizont!
Se ku dhe kur zbulojini për
më tepër në intervistën e
mëposhtme.

Pamela Aliaj

Urime për ardhjen në jetë
të fëmijës tuaj të dytë. Si
ndiheni tani që u bëtë
baba i një djali?

 Faleminderit për urimet.
Ndihem shumë mirë. Është
një ndjenjë s’e shpjegon dot
as me miliona shkrime apo
fjalë. Është gjëja më e ëm-
bël në botë.

Pse pikërisht ky emër?
Ky emër është zgjedhur

nga unë dhe Kat, të dy bash-
kë. Është një emër që nënk-
upton dikë me karakter, i
veçantë dhe sigurisht që ne
na pëlqen shumë, Elijah
Zayn Alia.

Cilat janë projektet që
e presin së shpejti Ale-
sion?

Kam qenë tepër i zënë
këtë vit. Ishte pothuaj viti i
parë para shumë kohësh që
nuk kam ardhur në Tiranë

këtë dimër. Kisha shumë
evente dhe koncerte që du-
het të isha prezent këtë vit.
Tashmë ka një muaj që kam
mbaruar sezonin e jam
ende shumë i lodhur.

A do të riktheheni sër-
ish në Shqipëri?

Tani do të rikthehem në
vendlindje për disa pushime
të gjata. Këtë muaj do jem
andej, ndërkohë që prisja
lindjen e djalit për të ardhur.

A do t’i mësoni fëmijëve
tuaj gjuhën shqipe?

Unë me vajzën, Jolie, flas
shqip që t’i futet në kokë që
tani që është e vogël. Do bëj
të njëjtën gjë dhe me djalin.
Mami Kat do t’u flasë an-
glisht ndërsa unë dhe shqip
dhe anglisht.

Tanimë që u bëtë me dy
fëmije dhe tashmë mund
të themi që jeni një famil-
je e kompletuar, pse jo. A
keni menduar për ndonjë
dasmë së shpejti?

Dasma do bëhet sa të
rritet Elijah edhe pak dhe do
ta bëjmë.

Keni menduar t’i propo-

zoni Kath-
rine? Ku do
të donit ta
b ë n i t
dasmën?

Dasma do
të bëhet në
S h q i p ë r i ,
100% .

Çfarë ka
ndryshuar në
jetën tuaj
tanimë që
jeni baba?

A s g j ë ,
vetëm që du-
het punuar orë
më shumë.
(qesh)

Nga çfarë
ka hequr
dorë Alesio
tani që është
bërë baba?

S’do provoj
të bëj më fëm-
ijë. (qesh)

Do vijoni
të jetoni në Australi
apo në ndonjë vend
tjetër?

Siç e kam thënë
dhe me parë, unë
zemrën e kam në
vendin tim dhe shumë
shpejt aty do rikthe-
hem, por në momen-
tin e duhur.

A keni menduar të
hapni ndonjë bi-
znes këtu në Sh-
qipëri për të pasur
edhe një arsye më
tepër për t’u rikthy-
er?

Kam një biznes
dhe në Europë që
është e njëjta gjë që
bëj në Australi. Së
bashku me partner të
tjerë bëjmë të njëjtën
punë dhe në Europë.
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Pamela Aliaj

Prej kohësh përflitet lartë
e poshtë lidhur me lëviz
jet e moderatorëve të njo-

hur nga televizionet nga të cilat
ata vetë kanë krijuar tashmë një
emër dhe janë rritur me atë logo
të asaj media vizive. Por mesa
duket gjithë vitet dhe eksperien-
ca e kaluar në atë televizion ka
një fund dhe moderatorëve u
duhet për një arsye apo për një
tjetër të largohen nga ajo media
për t’iu bashkuar një tjetre duke
nisur kështu një cikël të ri. Një
ndër moderatorët për të cilin u
bënë më tepër thashetheme të
cilat zgjatën për një kohë të gjatë
ishte pikërisht Turjan Hyska, i
cili thuhej se do të linte Vizion
Plus për t’iu bashkuar Klanit.
Por i pyetur për “Bluetooth” të
“Gazeta Shqiptare”, ai u shpreh
se ende nuk është vendosur diç-
ka përfundimtare për ta konfir-
muar si lajm. Por mesa duket
Turi nuk paska qenë i vetmi, i
cili mund të lëvizë në një media
tjetër vizive. Kohët e fundit, nën
lupën e medias ka qenë vetë drej-
tuesi i “Opinion”, Blendi Fevziu.
I pyetur për “Bluetooth” të
“Gazeta Shqiptare”, nëse është i
vërtetë largimi i tij për në televiz-
ionin Top Chanel, ai u shpreh se
një vendim i tillë nuk është mar-
rë përfundimisht. Mesa duket
‘valixhja’ e tij e ‘Opinion’ mund
të mos qëndrojë përgjithmonë në

Largimet që priten të ndodhin në shtator, ja cilët janë
moderatorët e njohur që ikin e rikthehen

PROPOZIMI NË ‘TOP’, FLET
BLENDI FEVZIU: NUK E
KAM VENDOSUR ENDE
Shkëmbimet mes mediave vizive,

emisionet që ndryshojnë logo transmetimi

televizio-
nin Klan,
edhe pse
a r s y e t
ende nuk
dihen dhe
v e n d i m i
p ë r f u n -

d i m t a r ende nuk
është marrë. Por ajo që mund të
pritet është edhe rikthimi në
ekran i moderatorëve, të cilët i
janë larguar televizionit për një
farë kohe. Burime për “Blue-
tooth” të “Gazeta Shqiptare”
thonë se një ndër figurat e
dashura që mund të rikthehet
është edhe ish-prezantuesja e
“Pasdite në Top Chanel”, Joni-
da Shehu. Sipas tyre, kësaj rad-
he nuk do ta shohim më në Top
moderatoren, por në Klan Plus.
Shtatori me siguri si çdo vit na
rezervon ndryshime të ndry-
shme të papritur, duke parë se
cilët do të jenë ata që do të rik-
thehen apo edhe ata që do të
ndërrojnë logo të medias duke
marrë emisionin e tyre me vete.
Se kush do të bëjë gati valixhet
për t’u rikthyer apo edhe për të
ndërruar destinacion, ende nuk
është konfirmuar, por e sigurtë
se shtatori na rezervon surpri-
za të bukura!
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KKKKKëtë vit do të realizohetëtë vit do të realizohetëtë vit do të realizohetëtë vit do të realizohetëtë vit do të realizohet
një nga evenimentetnjë nga evenimentetnjë nga evenimentetnjë nga evenimentetnjë nga evenimentet
më të veçanta ndër këtomë të veçanta ndër këtomë të veçanta ndër këtomë të veçanta ndër këtomë të veçanta ndër këto

20 vjet të “Miss Shqipëria”. Kjo20 vjet të “Miss Shqipëria”. Kjo20 vjet të “Miss Shqipëria”. Kjo20 vjet të “Miss Shqipëria”. Kjo20 vjet të “Miss Shqipëria”. Kjo
sepse ky është viti jubilar isepse ky është viti jubilar isepse ky është viti jubilar isepse ky është viti jubilar isepse ky është viti jubilar i
këtij evenimenti ku zgjidhetkëtij evenimenti ku zgjidhetkëtij evenimenti ku zgjidhetkëtij evenimenti ku zgjidhetkëtij evenimenti ku zgjidhet
më e bukura e gjithë vendit.më e bukura e gjithë vendit.më e bukura e gjithë vendit.më e bukura e gjithë vendit.më e bukura e gjithë vendit.
Për 20 vite me radhë, regjisoriPër 20 vite me radhë, regjisoriPër 20 vite me radhë, regjisoriPër 20 vite me radhë, regjisoriPër 20 vite me radhë, regjisori
i saj, Petri Bozo së bashku mei saj, Petri Bozo së bashku mei saj, Petri Bozo së bashku mei saj, Petri Bozo së bashku mei saj, Petri Bozo së bashku me
bashkëshorten, Alda Bozo, ebashkëshorten, Alda Bozo, ebashkëshorten, Alda Bozo, ebashkëshorten, Alda Bozo, ebashkëshorten, Alda Bozo, e
cila është skenografja e këtijcila është skenografja e këtijcila është skenografja e këtijcila është skenografja e këtijcila është skenografja e këtij
eventi, kanë folur për “Blue-eventi, kanë folur për “Blue-eventi, kanë folur për “Blue-eventi, kanë folur për “Blue-eventi, kanë folur për “Blue-
tooth” të “Gazeta Shqiptare”tooth” të “Gazeta Shqiptare”tooth” të “Gazeta Shqiptare”tooth” të “Gazeta Shqiptare”tooth” të “Gazeta Shqiptare”
lidhur me risitë që do të sjellinlidhur me risitë që do të sjellinlidhur me risitë që do të sjellinlidhur me risitë që do të sjellinlidhur me risitë që do të sjellin
këtë vit në “Miss Shqipëria”këtë vit në “Miss Shqipëria”këtë vit në “Miss Shqipëria”këtë vit në “Miss Shqipëria”këtë vit në “Miss Shqipëria”
2018. Ndër të tjera ata flasin2018. Ndër të tjera ata flasin2018. Ndër të tjera ata flasin2018. Ndër të tjera ata flasin2018. Ndër të tjera ata flasin
lidhur me idenë e realizimit tëlidhur me idenë e realizimit tëlidhur me idenë e realizimit tëlidhur me idenë e realizimit tëlidhur me idenë e realizimit të
këtij eventi në Kalanë e Ti-këtij eventi në Kalanë e Ti-këtij eventi në Kalanë e Ti-këtij eventi në Kalanë e Ti-këtij eventi në Kalanë e Ti-
ranës si dhe faktin që këtë vitranës si dhe faktin që këtë vitranës si dhe faktin që këtë vitranës si dhe faktin që këtë vitranës si dhe faktin që këtë vit
konkursi do të zhvillohet në dykonkursi do të zhvillohet në dykonkursi do të zhvillohet në dykonkursi do të zhvillohet në dykonkursi do të zhvillohet në dy
net radhazi. Për më tepër nënet radhazi. Për më tepër nënet radhazi. Për më tepër nënet radhazi. Për më tepër nënet radhazi. Për më tepër në
intervistën e mëposhtme:intervistën e mëposhtme:intervistën e mëposhtme:intervistën e mëposhtme:intervistën e mëposhtme:

Pamela Aliaj

Si lindi ideja e realizimit tëSi lindi ideja e realizimit tëSi lindi ideja e realizimit tëSi lindi ideja e realizimit tëSi lindi ideja e realizimit të
skenografisë në një vend tëskenografisë në një vend tëskenografisë në një vend tëskenografisë në një vend tëskenografisë në një vend të
tillë?tillë?tillë?tillë?tillë?

“Miss Shqipëria” është në
vitin e saj jubilar të 20-të të zhvil-
limit. Tashmë pak kush nuk e
njeh shtegtimin e “Miss Sh-
qipërisë” nga një kala në tjetrën,
duke lidhur historinë, traditën,
turizmin me imazhin e të buku-
rave shqiptare. Ndaj është më se
normale që edhe pse kthehemi në
metropolin shqiptar, (në 1998 Al-
dona Elezi ‘Miss Shqipëria’ e parë
u shpall në Pallatin e Kongre-
seve, në Tiranë), ku ka mjaf-
tueshëm hapësira fantastike për
të zhvilluar spektakle, koncerte
dhe ne t’i qëndronim besnikë lin-
jës sonë...pranë një kalaje të
kurorëzojmë një mbretëreshë
bukurie. Është e vështirë të ndër-
tosh një skenografi në natyrë
gjithnjë, sepse ti je i ekspozuar
ndaj agjentëve atmosferikë.
Kushtet gjithnjë vështirësohen

më tepër kur skena duhet ndër-
tuar për spektakël bukurie, sepse
duhen realizuar prova dhe inten-
siteti i angazhimit është shumë i
madh. Tashmë vështirësitë janë
sfida pa të cilat nuk punojmë dot,
sepse stafi i ‘Miss Shqipëria’ duke
filluar që nga Petri janë sfidantë
dhe gjejnë gjithnjë rrugët më të
vështira për realizimin e spek-
takleve, sepse ka adrenalinë, ka
emocion dhe domosdoshmërish
të lë gjurmë në kujtesë (qesh). Në
të vërtetë vështirësitë humbasin,
kur sheh se me çfarë dashurie të
presin, se si dera e shtëpisë se
Toptanëve është e hapur dhe an-
gazhimi e mikpritja të bëjnë të
emocionohesh sepse kryeqyteti
janë pikërisht portat e tironsve
autentikë që mirëpresin ‘Miss
Shqipëria’.

Cila është risia tjetër e këtijCila është risia tjetër e këtijCila është risia tjetër e këtijCila është risia tjetër e këtijCila është risia tjetër e këtij
eventi për këtë vit?eventi për këtë vit?eventi për këtë vit?eventi për këtë vit?eventi për këtë vit?

Pas 20 vjetësh ekzistence jo
rastësore në treg ‘Miss Shqipëria’
e ka risinë me vete, faktin që ndër-
tohet një skenë tërësisht e re në
një hapësirë gjeografike të papër-
ceptuar për skenë është risi e
mjaftueshme. Për të mos folur
pastaj për faktin se në këtë 20 vje-
tor janë ftuar të vijnë të gjitha
pjesëmarrëset në ‘Miss Sh-
qipëria’ në vite e në mënyrë të
veçantë fitueset e kurorës. Do te
jenë dy net spektakël, nata e parë
është konceptuar si një histori
kujtese ku personazhe që kanë
qenë prezantues, kuratorë
imazhi, stilistë, skenaristë, ko-
reografë do të kenë mundësi të
ndajnë moment pikante nga për-
jetimet e tyre në udhëtimin e
Miss Shqipëria, sigurisht që do
të jenë të shoqëruara edhe me
muzikë. Aspirantet për kurorën
e Miss Shqipëria do të kenë
mundësinë të paraqiten në tre
grupe për të sfiluar të veshura
nga stilistë që kanë dhënë kon-

tribut të veçantë në ‘Miss Sh-
qipëria’ ( mund ta themi se edhe
Zaimina Vasjari si ish-Miss Sh-
qipëria 2002, ka një hapësirë për
një performancë show me vesh-
jet e saj.)

Pse pikërisht 2 net dhe jo njëPse pikërisht 2 net dhe jo njëPse pikërisht 2 net dhe jo njëPse pikërisht 2 net dhe jo njëPse pikërisht 2 net dhe jo një
natë si herët e tjera?natë si herët e tjera?natë si herët e tjera?natë si herët e tjera?natë si herët e tjera?

Sepse kemi për çfarë të tre-
gojmë. Nuk janë pak 20 vjet që do
të thotë 20 vjet histori e zbuluar.
Mbretëresha të kurorëzuar, bash-
këpunëtorë cilësorë, anëtarë ju-
rie personalitete, prezantues të
famshëm, këngëtarë të vendit e
të huaj. Do të mund t’i rikujtojmë
të gjitha më shumë delikatesë. Do
të jenë dy mbrëmje spektakolare,
sepse do të kenë pikërisht atë që
i mungon sot spektakleve, shpir-
tin kujtesën historike vlerësimin
për ata që nuk jetojnë në botën
virtuale, por në atë të punës. Do

të mund të kujtojmë bashkë me
shumë finesë ata që nuk janë me
ne në këtë 20 vjetor, por që i kanë
dhënë institucionit të ‘Miss Sh-
qipërisë’, Serafin Fankon (Aktor,
prezantues në Miss Shqipëria
2001), Agron Alinë (Koreograf
Mjeshtër i madh). A mund të
mblidheshin në një natë të vet-
me? Ndaj vendosëm dhe do të
kemi dy mbrëmje një Gala ‘20 vjet
Miss Shqipëria’ dhe një eventin e
radhës ‘Miss Shqipëria 2018’.

 Sa janë miset që marrinSa janë miset që marrinSa janë miset që marrinSa janë miset që marrinSa janë miset që marrin
pjesë që po marrin pjesë këtëpjesë që po marrin pjesë këtëpjesë që po marrin pjesë këtëpjesë që po marrin pjesë këtëpjesë që po marrin pjesë këtë
vit? Si është bërë përzgjedhja?vit? Si është bërë përzgjedhja?vit? Si është bërë përzgjedhja?vit? Si është bërë përzgjedhja?vit? Si është bërë përzgjedhja?

Përzgjedhja u bë me audicione
dhe më konkurse në disa qytete
si Kavaja, Pogradeci, Lushnja.
Audicionet zgjatën 1 muaj. Janë
përzgjedhur 32 vajza. Tashmë di-
het se ‘Miss Shqipëria’ ka 20 vjet
që ka kombëtare me 31 bukuro-

“Mis Shqipëria 2018”,
ja risia e evenimentit të këtij viti
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she, sepse çdo vit kaq përzgjid-
hen. Në audicione kanë marrë
pjesë mbi 170 aspirante nga të
gjitha qytetet. Përzgjedhja bëhet
si zakonisht nga stafi i Deliart
që nuk mbështetet vetëm në
pamje, por edhe në test in-
teligjence.

Keni pasur ndonjë problemKeni pasur ndonjë problemKeni pasur ndonjë problemKeni pasur ndonjë problemKeni pasur ndonjë problem
me miset apo me sfilatat oseme miset apo me sfilatat oseme miset apo me sfilatat oseme miset apo me sfilatat oseme miset apo me sfilatat ose
xhirimet në parapërgatitje? Sixhirimet në parapërgatitje? Sixhirimet në parapërgatitje? Sixhirimet në parapërgatitje? Sixhirimet në parapërgatitje? Si
ia keni dalë t’i evitoni?ia keni dalë t’i evitoni?ia keni dalë t’i evitoni?ia keni dalë t’i evitoni?ia keni dalë t’i evitoni?

 Konkurrentet në Miss Sh-
qipëria, në përgjithësi nuk kanë
pasur asnjëherë problem. Është
një staf i gjerë që merret me to
duke filluar nga Armela, asis-
tentja, deri tek kuratorët e
imazhit, stilistët koreografët ,
fotografët, operatorët. Vajzat
janë në fokusin e xhirimeve dhe
fotografive gjatë gjithë kohës.
Faza parapërgatitore ka qenë në

shtegtim në qytete të ndryshme
të vendit, duke iu përcjellë zonave
të ndryshme atmosferën festive
e duke u bërë promovuese të kë-
tyre zonave. Kanë qenë në Cër-
rik, në Banjë ku kanë takuar
edhe presidentin e Republikës.
Kanë dhënë shfaqje të shoqëru-
ara nga artiste të njohur të muz-
ikës shqiptare si Renis Gjoka,
Redon Makashi, Alar Band etj.
Programi artistik, pra shfaqja
është dhënë edhe në Elbasan, në
Kavajë, në Vlorë. Bashkë me
shfaqjet janë bërë edhe vizita e
xhirime që janë pjesë e dokumen-
tareve që transmetohen në
RTSH përpara dy mbrëmjeve
show.

Cili ka qenë elementi i pro-Cili ka qenë elementi i pro-Cili ka qenë elementi i pro-Cili ka qenë elementi i pro-Cili ka qenë elementi i pro-
jektit që ju ka marrë më tepërjektit që ju ka marrë më tepërjektit që ju ka marrë më tepërjektit që ju ka marrë më tepërjektit që ju ka marrë më tepër
kohë dhe vështirësi në realiz-kohë dhe vështirësi në realiz-kohë dhe vështirësi në realiz-kohë dhe vështirësi në realiz-kohë dhe vështirësi në realiz-
imin e tij?imin e tij?imin e tij?imin e tij?imin e tij?

Detajet e eventit të ‘Miss Sh-
qipëria’ që nuk është thjesht një
spektakël bukurie janë të para-
caktuara e të mirëmenduara
herët. Kështu faza e parë është
përzgjedhja. Faza e dytë, shtegti-
mi në qytete. Faza e tretë është
ndërtimi i skenografisë në ven-
din e paracaktuar (muret e
kalasë së Tiranës pranë Akade-
misë së Shkencave), provat dhe
përzgjedhja e elementëve artis-
tikë. Dhe faza e katërt është fi-
nalja dhe kurorëzimi. Secila prej
tyre ka ngarkesat e veta edhe
vështirësitë e saj, por ia kemi
dalë deri tani.

A ju ka mbështetur bashkiaA ju ka mbështetur bashkiaA ju ka mbështetur bashkiaA ju ka mbështetur bashkiaA ju ka mbështetur bashkia
në këtë nismë? Si lindi ideja enë këtë nismë? Si lindi ideja enë këtë nismë? Si lindi ideja enë këtë nismë? Si lindi ideja enë këtë nismë? Si lindi ideja e
Kalasë së Tiranës?Kalasë së Tiranës?Kalasë së Tiranës?Kalasë së Tiranës?Kalasë së Tiranës?

Ka qenë një mbështetje e jas-
htëzakonshme për në Bashkia
Tiranë, e cila e sheh projektin e

‘Miss Shqipërisë’ si një formë
promovimi të gërshetimit mes të
shkuarës dhe të sotmes. Rua-
jtjes së autenticitetit dhe zhvil-
limit të arkitekturës moderne.
E kam shpjeguar se ideja e
Kalasë është pjesë e 20 viteve që
zhvillohet ‘Miss Shqipëria’,
sepse kalatë ku ajo është zhvil-
luar janë pjesë e dukshme dhe
evidente.

Pse pikërisht në kryeqytetPse pikërisht në kryeqytetPse pikërisht në kryeqytetPse pikërisht në kryeqytetPse pikërisht në kryeqytet
këtë vit ky event?këtë vit ky event?këtë vit ky event?këtë vit ky event?këtë vit ky event?

Në kryeqytet nisi ‘Miss Sh-
qipëria’ në 1998. Kur lufta ishte
në çdo cep. Dhe lindi si një ring-
jallje si një shpresë e bukur. Va-
jzat atëherë shkelnin mbi gëzho-
ja për të sjellë paqen dhe sigur-
isht që do të kthehej në Tiranë
pas 20 vitesh.

Çfarë na rezervon të paprit-Çfarë na rezervon të paprit-Çfarë na rezervon të paprit-Çfarë na rezervon të paprit-Çfarë na rezervon të paprit-
ura nata e parë? Po e dyta?ura nata e parë? Po e dyta?ura nata e parë? Po e dyta?ura nata e parë? Po e dyta?ura nata e parë? Po e dyta?

Mund të them se surpriza fil-
lon që tek rimbledhja e ish-
fitueseve të kurorës ndër vite që
do t’u jepen simbolikat e
kurorave. Skenografia është një
kombinim i papërsëritshëm i au-
tentikës dhe koncepteve të
qiellgërvishtëseve të Metropolit.

Përveç çmimit të madh dhePërveç çmimit të madh dhePërveç çmimit të madh dhePërveç çmimit të madh dhePërveç çmimit të madh dhe
kurorës do të ketë dhe çmimekurorës do të ketë dhe çmimekurorës do të ketë dhe çmimekurorës do të ketë dhe çmimekurorës do të ketë dhe çmime
të tjera që do të shpërtë tjera që do të shpërtë tjera që do të shpërtë tjera që do të shpërtë tjera që do të shpërndahen.ndahen.ndahen.ndahen.ndahen.
A do të ketë ndonjë ndryshimA do të ketë ndonjë ndryshimA do të ketë ndonjë ndryshimA do të ketë ndonjë ndryshimA do të ketë ndonjë ndryshim
këtë vit që është edhe 20-vje-këtë vit që është edhe 20-vje-këtë vit që është edhe 20-vje-këtë vit që është edhe 20-vje-këtë vit që është edhe 20-vje-
tori?tori?tori?tori?tori?

‘Miss Shqipëria’ është tra-
ditë. Risitë që ajo ka përcjellë në
vite tashmë janë pjesë e traditës
dhe shndërrohen në risi për ata
që nisin të zhvillojnë kompeti-
cione të ngjashme. Standardet
në kompeticionet e bukurisë
vendosen me vështirësi dhe nuk
ka risi në çmime. Sa më të struk-
turuara çmimet aq më serioz
është eventi. Tashmë prej 20
vjetësh dihet që fituesja është e
shoqëruar nga shoqëruesja e
parë dhe shoqëruesja e dytë. Dhe
10 çmime të tjera. Fituesja merr
pjesë në “Miss Globe”. Po ashtu
Deliart ka të drejtën e përfaqë-
simit të Shqipërisë edhe në 16 ko-
mpeticione ndërkombëtare ku
patjetër që do të shkojnë edhe
vajzat që fitojnë çmim. Pjesë-
marrëset në ‘Miss Shqipëria’
bëhen pjesë e kalendarit zyrtar
të ‘Miss Shqipëria’ që është një
risi e vjetër tashmë e shndërru-
ar në traditë.

Rikthehen fitueset e 20 viteve,
kalaja e Tiranës mirëpret më të
bukurat e vendit
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Mos është engjëll?
Më të bukur s’e kemi parë
ndonjëherë këngëtaren

Fotoja e ëmbël
e Ilva Tares

Na surprizon
sërish, ja ç’ka bërë
kësaj  radhe
moderatorja
e njohur

Së shpejti nuse, Afërdita
Dreshaj feston festën e
beqarisë në Las Vegas

Ajo njihet jo vetëm për zërin e saj të
veçantë, por edhe për pamjen e saj ‘ujë e

sapun’ që e bën gjithnjë tërheqëse. I refero-
hemi këngëtares nga Shkodra, Arilena Ara,
e cila na befason jo vetëm me sukseset e një-
pasnjëshme nëpër Europë, por edhe me
thjeshtësinë dhe bukurinë natyrale që ka.
Në një nga postimet e Instastory, këngëtar-
ja e hitit “Nëntori” ka postuar një moment
ku si gjithnjë “ujë e sapun” shfaqet me filtra
si një engjëll. S’besojmë se filtrat ia kanë
dhënë nurin bukuroshes, e cila së fundmi
ka nisur edhe palestrën rregullisht duke
postuar herë pas here momente të stërvitjes.
Me siguri do të jetë një ‘engjëll’ superseksi
për këtë verë!

Dje ishte festa e fëmijëve
dhe shumë nga VIP-at

tanë nuk ngurruan të posto-
nin foto me vogëlushët e tyre
për t’iu uruar festen. Një
nder fotot më të ëmbla ishte
pikërisht ajo e moderatores
Ilva Tare, e cila shfaqte fy-
tyrën e vogëlushes dhe këm-
bën e fëmijës së dytë, që s’ka
shumë që ka ardhur në jetë,
tek faqja e saj. “E bekuar”
shkruan mbi foto Ilva. E pse
mos të jetë?! Kjo foto vërtet
na ëmbëlsoi ditën!

Vetëm disa ditë e ndajnë bukurosh
en shqiptare, Afërdita Dreshaj

nga dita e madhe. Së shpejti ajo do të
lidhë kurorë me lojtarin e hokeit,
Jakub Kindl në Miami. Por si çdo nuse,
edhe ajo do të bëjë traditën e festës së
beqarisë. Së bashku me shoqet e saj
më të mira, ajo ka shkuar në Las Ve-
gas për të kaluar disa ditë të çmendura
para dasmës. Me bluzë ku shkruhet
“Së shpejti nuse” dhe me detaje të tjera
të çmendura, vajzat duket sikur po
kalojnë momente të paharruara. Kjo
shihet qartë nga videot dhe fotot që
vetë këngëtarja ka postuar në Instas-
tory. E ku ka më bukur se të kalosh
“ditët e fundit të lirisë” në një nga ven-
det më të pasura dhe të çmendura të
Amerikës Qendrore.

Tashme të gjithë e njo
hin si një ndër femrat

me moskokëçarëse dhe
më e thjeshtë në të shpre-
hur, të ekranit. Po flasim
pikërisht për atë që
vetëquhet “selfmade” (e
bërë vetë), Roza Latin.
Moderatorja e “Why Not”
njihet ndër të tjera edhe
për dashurinë që ka për
tatuazhet. Ndërkohë që në
Instastory ka ndarë me
ndjekësit e saj ‘çmendur-
inë’ e fundit. Vendosi më
në fund të bëjë një tatuazh
mjaftueshëm të madh në
kofshën e saj të djathtë.
Pasioni dhe personifikimi
që ajo sheh tek një kafshë
si kali, e ka bërë atë të ven-
dosë që këtë gjë ta bëjë
pjesë të trupit të saj. “Më
the që s’do më dhëmbë”,
shkruan në foto ndërsa
bën seancën e parafundit
të tatto-s. Me siguri që i ka
dhembur në shpirt, por pa-
sionet dhe ‘çmenduritë’
duan sakrifica!
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A e humbëm prapë
trenin për Europë? M a r s i  n u k  d o  t ë  j e t ë  s h u m ë  i  f a v o r -

s h ë m  s o t  d h e  k ë s h t u  d o  t ’ j u  d u k e t
s e  k u s h  j u  q ë n d r o n  p r a n ë  m u n d  j u
k u n d ë r s h t o n .  K ë r k o n i  n j ë  b i s e d ë
s q a r u e s e .  N d ë r s a  j e n i  n ë n  n d i k i m i n
e  M a r s i t ,  m o s  e  m e r r n i  ç d o  g j ë  p ë r
t ë  m i r ë q e n ë .

DEMI

Mjafton të mësoni të vëzhgoni, do të zb-
uloni se jeta në çdo ditë mund t’ju dhurojë
ato gjërat e vogla të bukura që mund të
bëjnë të lumtur cilindo prej nesh. Bëni
kujdes nga lodhja nervore: jeni shumë të
ndjeshëm dhe përfshiheni shpejt në gjend-
jen emocionale të të tjerëve.

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

V I R G J E R E S H A

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Hëna do të bashkëveprojë ndjeshëm me
planetë të ndryshëm. Disa paqartësi në
fi l l im të ditës, por më vonë gjithçka do
të sqarohet në mënyrën më të mirë.
Përdorini mënyra të ci lat ju përshtaten
më shumë:  mi rës je l l je ,  tak t ,  m i rës i ,
dashamirësi.

Nganjëherë jeni shumë të shpejtuar dhe dras-
tikë. Bën mirë ta merrni parasysh këtë gjë,
sepse ndodh që persona rreth jush të shqetë-
sohen. Vazhdoni të angazhoheni për punët
profesionale, por lejojini vetes edhe pak kohë
të lirë dhe shijoni emocione të ndryshme
nga e zakonshmja.

Pas ditësh të mbushura me angazhime,
po vi jnë momente më të qeta. Do të
ndiheni në formë, të qetë dhe në dis-
pozicion të personit që ju qëndron në
krah. Do të keni mundësinë të kaloni në
veprim, duke realizuar edhe gjëra që i
konsideronit shumë të vështira.

Sot këshillohet të përballoni çështje të
pazgjidhura në fushën e dashurisë. Du-
het t ’ i  shqyrtoni gjërat nga çdo kënd-
vështrim, pa u fshehur pas iluzioneve.
Nëse një epror ju kërkon të punoni përtej
kompetencave tuaja, qëndroni të qetë
dhe refuzoni.

Pas ditësh të mbushura me angazhime,
po vi jnë momente më të qeta. Do të
ndiheni në formë, të qetë dhe në dis-
pozicion të personit që ju qëndron në
krah. Do të keni mundësinë të kaloni
në veprim, duke realizuar edhe gjëra që
i konsideronit shumë të vështira.

Gjithçka do të shkojë për më mirë, mbi të
gjitha nëse kërkoni të veproni në aktivite-
tin tuaj, gjithmonë duke u bazuar në kriter-
et e paanshmërisë dhe respektit për të
tjerët. Ndërkaq Hëna mund të tregohet di-
nake, dhe sot do të keni si situata pozitive
ashtu edhe tensione.

Sot do të ndiheni disi të bllokuar dhe do të
lëvizni pak me vështirësi. Ndërkaq, nuk do
t’ju mungojë rezistenca dhe pozitiviteti. Do
të merrni në dorë një çështje që ka ngecur
dhe do t’i jepni zgjidhje me një ndërhyrje të
zgjuar dhe të ekuilibruar.

Saturni krijon një premisë të shkëlqyer
për anën profesionale. Intuitat e çastit
do të bashkohen me af tës inë për  të
konkretizuar projektet. Do të vëzhgoni
me vëmendje sjelljen e një personi qe
kërkon t’ju bëjë të besoni se është çfarë
nuk është në të vërtetë.

Me Neptunin dhe Marsin armiqësor nuk do
të jeni në humor të mirë. Do të kundërshtoni
çdo që thoni. Mos e ekzagjeroni, ndërkaq!
Do të jeni i tendosur dhe personi i zemrës do
të vendosë t’ju shpërfillë, duke ju lënë të
vetëm të tejkaloni shqetësimin që keni.

Sot  do të  ken i  surpr iza të  këndshme
dhe do të  jen i  shumë akt iv.  Sot  me të
vërtetë do t ’ ia kaloni  bukur!  Do të keni
dësh i rë  t ’ i  përkushtoheni  s tud imi t  të
lëndëve të  re ja :  mbi  të  g j i tha  do të
preferoni  shkencën dhe matemat ikën.

Opinioni i   Ditës

Nga Dritan Hila

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

... vendimi nëse vendi ynë do të
hapë bisedimet me Bashkimin Eu-
ropian për anëtarësim.

Qeveria akuzon opozitën se e
gjitha kjo bëhet për të penguar
vendin në këtë hap të rëndësishëm.
Fatmir Xhafaj ka vite me këtë cen
dhe përgjimi që ndezi fushatën ka
muaj në sirtarët e demokratëve. Ky
është edhe fakti që vërteton qëlli-
met destruktive të demokratëve,
është pretendimi i socialistëve.

Ndërkohë krahu tjetër e quan
të gjithën si pjesë të fushatës mbi
njëvjeçare të luftës që i kanë shpal-
lur drogës. Madje deputeti
Dashamir Shehi i ka ofruar edhe
një paqe katër javore qeverisë si
ndihmë për hapin drejt Europës.

Por a ndikon realisht e gjithë
lufta e brendshme në hapjen e
bisedimeve? Këtë askush nuk
mund ta thotë. Qoftë Bashkimi
Evropian, ashtu edhe anëtarët e
tij, kanë agjenci informuese që i
japin politikanëve vendimmarrës
të Brukselit një pasqyrë të gjendjes
së Shqipërisë. Por kur lufta poli-
tike zë faqet e para të shtypit perën-
dimor me problematikën e vendit,
pesha e opinionit publik europian
bëhet përcaktues. Aq më tepër që
Evropa vetë është nën një valë pop-
ulizmi dhe ksenofobie duke filluar
nga motori i saj, Gjermania.

Pas shumë mundimesh Anxhe-
la Merkel iu kthye për të katërtën
herë bukës së vjetër, aleancës me
socialdemokratët. Këta të fundit
janë dëmtuar shumë nga 3 man-
date bashkëqeverisje në skalion të
dytë. Për më tepër vendimi i Mer-
kel për të pranuar një milion ref-
ugjatë shkaktoi valë kundërshtish
në vend. Edhe të majtët gjermanë
në kundërshtim me ideologjinë e
tyre të hapjes, janë nën presion për
qëndrimet që do të mbajnë në të
ardhmen.

Dalja e Britanisë nga Bashkimi,
përveç disekuilibrave politikë ka
shkaktuar edhe zhbalancime
strukturore. Franca nuk di të gje-
jë polin e veriut, pavarësisht
zgjedhjes së një presidenti, i cili më
shumë se frymë ishte proces mar-
ketingu. Ndjehet mungesa e
liderëve të tipit Miteran apo qoftë
edhe Shirak. Më shumë sesa për
Europën e bashkuar francezët
kanë probleme me pozicionin e
tyre në këtë Europë dhe sa i ndih-
mon ajo me problemet ekonomike
apo të terrorizmi që ka brenda. Pa
harruar një popullsi që po plaket
vazhdimisht.

Ndërkohë Italia ka humbur sh-
këlqimin. Ndodhet në mes të krizë
qeverisëse dhe nuk po mundet të
gjejë një person të besueshëm që
do ta drejtojë. E ndërkohë i duhet
të japë garanci se nuk do të jetë
një Greqi e dytë për çështjet e borx-
heve. Sepse po ra Italia, nuk ka

patericë gjermane që ta mbajë në
këmbë Bashkimin Europian. Dhe
ky është një lajm i keq për sh-
qiptarët që tek apeninasit kanë një
mbështetës të tyre historik

Në krahun perëndimor iberikët
më shumë sesa me unitetin e Eu-
ropës kanë probleme me unitetin e
tyre. Shpallja e pavarësisë së Kata-
lonjës, megjithëse deri tani
butaforike, nëse nuk menaxhohet
me kujdes, mund të sjellë shkërmo-
qjen e një shteti që e ka mbajtur të
bashkuar vetëm kurora.

Nuk mungojnë tek skeptikët
shtete e vogla. Holanda ndodhet
nën presionin e politikave popu-

liste, dhe ngjan shumë tolerante më
shtete si këto të Ballkanit Perëndi-
mor që më shumë se lesh bien
pleshta. Por jo vetëm ajo. As Belgji-
ka, Danimarka apo vende të tjera
të pasura që do të mbajnë koston e
anëtarësimit të fukarenjve të Ball-
kanit, nuk kanë entuziazëm. An-
drallat që sjell Orban i Hungarisë,
apo çekët e sllovakët me politikat e
tyre nacionaliste apo centrifugale,
nuk i bëjnë shumë entuziastë që të
fusin në mes të tyre edhe disa të
tjerë që kanë pak ose aspak kulturë
bashkëjetese dhe tolerance, aq të
nevojshme për mbajtjen e një kara-
binaje si ajo e Brukselit.

Ndërkohë turi i kryeministrit
shqiptar, por edhe i titullarëve të
tjerë të shtetit në kryeqytetet e
rëndësishme ose jo të Europës, nd-
jell rrezikun që ka vendi nëse nuk i
jepet dora drejt anëtarësimit. Nëse
diplomacia është arti i negocimit të
interesave, atëherë ne kemi shumë
pak për të ofruar që të rregullojmë
punë. Por shumë që të prishim.
Synimet e fuqive rajonale mbi një
vend të vogël e të pastabilizuar si
yni, do t’i sillnin europianëve sher-
rin te pragu i derës. Dhe kjo do të
ndryshonte nga vala e vitit ’97. Pasi
nëse tashmë nuk kemi më emi-
grantë, sepse vendi është pothua-
jse i zbrazur nga fuqia aktive për
punë, mund të bëhet trampolinë e
kundërshtarëve të këtij bashkimi
që është njëkohësisht edhe përfaqë-
sues i qytetërimit perëndimor.

Cili do të jetë fati ynë në këtë fund
qershori? Ca thonë i mirë e të tjerët
i keq. Mbetet për t’u parë. E vetm-
ja gjë e sigurtë është që, nëse për
Europën është një akt burokratik,
për ne është çështje se nga do ia
mbajë qytetërimi shqiptar në 100
vitet që vijnë, në Lindje apo Perën-
dim./dritare.net

Qeveria akuzon opozitën se e gjitha kjo
bëhet për të penguar vendin në këtë hap

të rëndësishëm. Fatmir Xhafaj ka vite me
këtë cen dhe përgjimi që ndezi fushatën
ka muaj në sirtarët e demokratëve. Ky
është edhe fakti që vërteton qëllimet

destruktive të demokratëve, është
pretendimi i socialistëve.
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TË REJAT

Zidan, “presion” Deshampsit
për stolin e Francës

Dorëheqja e Zidan jo
vetëm ka lënë një

boshllëk të madh tek Reali,
por shumë trajnerë mund të
ndihen nën presion pasi hija
e një trajneri, i cili ka fituar
tre Champions League në tri
sezonet e fundit është
shumë e madhe. Në Francë
shkruajnë se Zizu është kan-

didati potencial për të mar-
rë drejtimin e përfaqësueses
franceze, gjithnjë nëse De-
shamps nuk arrin të fitojë
Kupën e Botës. Në vigjilje të
miqësores kundër Italisë, në
konferencë për shtyp nuk
mund të mungonin thum-
bimet e gazetarëve ndaj tra-
jnerit Deshamp mbi

largimin e Zidan dhe mundë-
si që ti zërë vendin në për-
faqësuese: "Duke e njohur
mirë Zidan besoj se ishte një
vendim i mirë menduar. Be-
soj se ka reflektuar shumë.
Presion pozitiv mbi mua?
Nuk e di. Ju më njihni, jam i
përqendruar vetëm tek
Kupa e Botës, pas Botërorit

të shohim. Sigurisht nuk do
të jem un ai i cili do t'i jap
çelësat e Francës, por presi-
denti i Federatës. Një ditë ai
do të jetë trajneri i përfaqë-
suese, por nuk mund ta
them se kur. Mendoj se
Zidane për momentin do të
shijojë pushimet me famil-
jen. Jam shumë i sinqertë, i
mirëkuptoj pyetjet, por as-
gjë nuk mund të më trazojë
qetësinë në këto momente,
u shpreh Deshamps.

ZËVENDËSUESI I ZIDANIT

Reali hedh sytë nga
Mauricio Poçetino

KURBINASIT

Gentjan
Mezani
largohet nga
Laçi

FAIR-PLAY FINANCIAR

UEFA pritet të ndëshkojë
Milanin me 5 vjet jashtë Europës

Milani jashtë Europa
League! Për këtë ësh-

të e bindur New York Times,
e cila i referohet disa buri-
meve brenda UEFA-s. Sipas
të përditshmes amerikane,
e cila së fundmi është
shumë e interesuar me atë
që ndodh rreth presidentit
të Milanit, UEFA do të
ndëshkojë klubin kuqezi
duke përjashtuar nga edi-
cioni i ardhshëm i Europa
League për çështjen e fair-
play-it financiar. Një
goditje e rëndë kjo për ku-
qezinjtë që do të dëmtojë
akoma edhe më shumë

imazhin e tyre. Vendimi i
UEFA-s për Milanin do të
jepet më 15 qershor, por edhe
në rast se i shpëtojnë përjas-
htimit nga kompeticionet eu-
ropiane, kuqezinjtë rrezikojnë
shumë pasi mund të marrin
një gjobë shumë të majme ose
mund t'u bllokohet merkato
për verën e ardhshme. Nëse
alarmi që lëshon New York
Times rezulton të bëhet realitet,
atëherë Milani do të bëhej klu-
bi i parë i madh që do të përjas-
htohet nga kompeticionet euro-
piane. 7-herë kampionët e Eu-
ropës pak ditën më parë dësh-
tuan për të disaten herë për të

arritur një marrëveshje me
UEFA-n për çështjen e fair
play-it financiar.

Zinedin Zidan shokoi
botën e futbollit me

dorëheqjen surprizë nga
Real Madrid, largimi i
francezit ka bërë që
shumë trajner të joshën
nga stoli i mbretërorëve, të
paktën shpresojnë që emri
i tyre të jetë mes kandi-
datëve. Në Itali kjo
dorëheqje ka trazuar jo
pak emra si Alegri, Sarri
apo Konte, trajner të cilët
janë të gatshëm të zëv-
endësojnë Zizunë, por në
Spanjë dhe Angli kanë një
tjetër version: në pole po-
sition sipas tyre është tra-

jneri i Totenhemit, Mauricio
Poçetino. Tekniku i Spërsave
pëlqehet shumë nga presi-
denti Perez, është i mirëpri-
tur pavarësisht se sapo ka
rinovuar kontratën deri në
vitin 2023. Sipas "The Sun",
në kontratën e firmosur pak
kohë më parë ekziston një
klauzokë e veçantë, që sipas
tyre argjentinasi mund të
largohet nëse vjen një ofer-
të nga një klub i madh jash-
të Premier League. Pas
"golit" që i shënoi Zidan,
Perez është vënë menjëhërë
në lëvizje duke i oferuar
Poçetinos stolin e Realit.

Numri 1 i klubit madrilen
është ulur me të besuarit e
tij për të hartuar strategjinë
që do të ndjekin pas largim-
it të Zidanit dhe pas lam-
tumirës thuajse të sigurt të
Kristiano Ronaldos. Nëse
dështon pista Poçetino
atëherë Perez do të kthejë
vështrimin nga trajnerët
italian, një listë e gjatë, e cila
kryesohet nga Maks Allegeri.
Trajneri i Juvës fitoi shumë
pak pas ndeshjes së kthimit
në Bernabeu ku Zonja u
eliminua vetëm në kohën
shtesë pas penalltisë së dy-
shimtë. Pas Alegrit në radhë
vijnë, Sarri dhe Konte, aktu-
alisht që do ta mirëpresin pa
asnjë hezitim ofertën për të
drejtuar Real Madrid.

Gentjan Mezani nuk
është më trajner i

Laçit. Vlonjati ka mbyl-
lur dje gjithçka me klu-
bin kurbinas pasi diçka
ishte thyer në bash-
këpunimin mes palëve,
përderisa trajneri nuk
po konfirmohej nga
presidenti Laska. Meza-
ni e mori drejtimin e
Laçit pak javë pas nisjes
së kampionatit dhe arri-
ti të sigurojë vendin e
katërt, që u siguroi kur-
binasve një vend në Eu-
ropa League. Nuk dihet
ende për çfarë arsye tra-
jneri vlonjat ka vendo-
sur të largohet, teksa në
një postim në 'Face-
book', Mezani ka vendo-
sur t'i etiketojë ato
thjesht si arsye person-
ale. Pas ndeshjes së fun-
dit ai deklaroi se kishte
nevojë për pushime dhe
tani pritet të mësohet
cila do të jetë e ardhm-
ja e tij, por në Vlorë nuk
është përmendur asn-
jëherë emri i tij port sto-
lin e Flamurtarit. Nga
ana tjetër, presidenti
Pashka Laska do të ven-
dosë shumë shpejt se
cili do ta pasojë Meza-
nin në stolin e Laçit.

Londinezët kërkojnë me këtë lëvizje të ulin bllokadën e De Laurentisit për trajnerin Sarri

Çelsi, gati të paguajë
për Elseid Hysajn

Mavraj pritet të konfirmohet te Hamburgu

Fizikisht do të jenë në
fushë, por mendjen
mund ta kenë gjetkë!

Natyrisht që për Ko-
mbëtaren lojtarët duhet të
japin gjithçka, por kur
bëhet fjalë për merkaton,
kuptohet që vëmendjen e
kanë tek e ardhmja. Shtypi
sportiv në Itali shkruan sot
se marrëveshja Çelsi-Sarri
ka mbetur e bllokuar nga
Elsedid Hysaj. Nëse klubi
londinez paguan klauzolën
e mbrojtësit shqiptar, kjo do
të ishte lëvizja e duhur për
të bindur De Laurentisin
dhe Napolin për të lënë të
lirë trajnerin Mauricio Sar-
ri. Dje ka pasur një takim
mes agjentit të Hysajt,
Xhuntolit, dhe Fali Ra-
madanit, i cili ka marrë për-
sipër transferimin e tra-
jnerit Sarri te Çelsi pa
paguar 8 milionë eurot që ai
ka si klauzolë në kontratë.
De Laurentis nuk dëshiron
ta lërë trajnerin të ikë, por
zgjidhja mund të vijë falë
Hysajt, të cilin Sarrin
dëshiron ta marrë me vete
në Angli. Çelsi është gati të
paguajë klauzolën e 50 mil-
ionë eurove për mbrojtësin
e krahut të djathtë, që të
bindë presidentin e Panolit
për të marrë edhe tra-
jnerin.

Por edhe për Mërgim
Mavrajn ka zhvillime. Ham-
burgu ra për herë të parë në
historinë e tij nga Bundesli-

ga pas një sezoni me shumë
probleme. Skuadra nuk
mundi të arrinte rezultatet
e duhura dhe shpesh ndaj

lojtarëve të saj janë marrë
masa, siç ndodhi në rastin e
Mavrajt, i cili kaloi tek ekipi
i dytë kohët e fundit. Por

duket se situata ka ndry-
shuar tashmë. Hamburgu
ka marrë një drejtor të ri
sportiv, Ralf  Beker, i cili,
bashkë me trajnerin Kris-
tian Titz, po planifikon
skuadrën e sezonit të ardhs-
hëm. Dhe në planet e tyre
është edhe Mavraj, të cilit
do t'i jepet një shans i dytë.
"Ne po punojmë me lojtarët
që janë nën kontratë. Dua
të them se do të ketë një
mundësi për Uollas dhe
Mergim Mavrajn, të cilët u
dërguan në ekipin e dytë
kohët e fundit. Të dy kanë
kontratë me Hamburgun.
Po e shohim situatën me
shumë kujdes dhe këta
lojtarë meritojnë një shans
të dytë", - tha Beker. Kësh-
tu, mbrojtësi me përvojë i
kombëtares kuqezi ka ras-
tin të tregojë se vlen dhe të
vazhdojë të luajë për Ham-
burgun në Bundesligën 2.

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

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1. Harris aktor.
3. Termocentrali i shkurtër.
5. Organizata me koska.
10. Një tufë bagëtish.
12. Inicialet e Redford.
14. Kështu thonë se bëhet ai që mërzitet.
15. Scarlet e Bashkë e erën.
17. Elvira aktore.
19. Eshtë Panorama që ke në dorë.
21. Ushtojnë nga "ola".
22. Shtet aziatik.
24. Eshtë ministri.
25. Në radhtë të parë.
26. G... për njerëzit e FBI.
27. Makina Micra.
31. Mund të jetë proteste.
32. Pasur pa kufij.
33. Gjika e Dora d'Istria.
36. Të fundit në dhjetor.
37. Kush është nuk tutet.

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

- Të arsimosh një mashkull do të thotë të arsimosh një
person; të arsimosh një femër, do të thotë të
arsimosh një shoqëri.

- Gjithkush sheh atë që dukesh. Pak kuptojnë atë që
jeni.

- Një gënjeshtër në momentin e duhur është 100 herë

- "Duke bërë një njeri të
buzëqeshi, ndryshon botën.
Ndoshta jo gjithë botën, por
botën e tij. Fillo me hapa të
vegjël. Fillo tani"

- Ne jemi të gjithë në teatrin e
jetës ... nëse qëndrojmë
spektatorë, do të paguajmë!
Nëse marrim pjesë në teatër,
do të paguhemi.

- Duart që ndihmojnë janë shumë
më të mira se buzët që luten.

HORIZONTAL
1. Me të nxjerrin një tapë.
4. Inicialet e Klee piktor.
6. Qiriaqi aktor.
9. Etikë pa kufij.
11. Merren për shembull.
14. Fund janari.
15. Janë edhe ata të skuadrës.
17. Ortolani kompzitor.
18. Ushtrohej edhe nga bukanierët.
20. Në krye të sondazheve.
21. Janë të ndaluara në kthesë.
23. Ente Rajonale Civile.
24. Gjermania në tabela.
25. Mund të jetë unik.
27. Philippe që qe aktor.
29. Një pjesë e pelegrinazhit.
31. Gjysmë leader.
32. Maten pa zë.
33. Janë të përpjeta.
35. Qytet anglez.

TTTTThënie tëhënie tëhënie tëhënie tëhënie të
mençuramençuramençuramençuramençura

38. Njën biletë njëmujore.
39. Një zakon i keq.
41. Pak imoralitet.
42. Dhjetë angleze.
43. Të parat në ambient.
45. Mund të jenë kuzhine.
48. Magritte piktor.
50. Janë tipat... tipografikë.
51. Tutorë pa zë.

VERTIKAL
1. Umberto që shkroi Baudolino.
2. Bertè këngëtare italiane.
3. Fillojnë një temë.
4. Një garë në hipodrom.
6. Qe burri i parë.
7. Një ndriçues.
8. Bëjnë shirit me shi.
9. I dha fillin Tezeut.
10. Vihen për të mbyllur
11. Para Saint-Germain në futboll.

13. Qëllon në një vend.
16. Eshtë dosja e të pandehurit.
17. Janë përmasat.
18. Mbush në kufij.
20. I bëjnë duart me ar.
21. Inicialet e dalì piktor.
23. Fillojnë argumentin.
28. Makina Ibiza.
29. Emri i Einstein.
30. Ndriçojnë rrugët.
31. Kim që qe aktore.
32. I hedh i dorzuari.
34. Inicialet e Nolte aktor.
35. Ishin rapsodët e akejve.
37. Fund shkurti.
40. Van der portier holandez.
44. Fillojnë masat
46. Inicialet e Rohmer.
47. Fillojnë teorikisht.
49. Numër i shkurtër.

36. Louis, poet surrealist.
38. Artet pa re.
39. Matet pa kufij.
40. Gruaja e Ben Hur.
42. Liam i Schindler's list.
45. Të parat në orkestër.
47. Makina Ibiza.
48. Renato, piktor i famshëm italian.
49. Mihali këngëtare lirike.

VERTIKAL

1. Mbyllin fushata.
2. Një pjesë e pikturave.
3. Janë njëvjeçarë
4. Një ngjyhet në tavolocë.
5. Eshtë katolik ai i papës.
6. Mbyllin portat.
7. Opera e Mascagni-t.
8. Tregohet duke bërë masakra.
10. Janë aftësi prodhuese të fabrikës.
11. Një gjuajtës francez.

12. Eshtë porti i Durrësit.
13. Kërkojnë origjinën e fjalës të tillë.
16. Pak pirografi.
19. Një pjesë e aerobisë.
21. U vodhi zjarrin perëndive.
22. Premtojnë të bëhen asa.
23. Mbeten në fund.
26. Rreth pa ekstreme.
28. Rendi pa zë
29. Eshtë veshje tahitianësh.
30. Tase e volejbollit.
33. Eshtë shahu i fundit.
34. Kim... Stuart aktor.
35. Fritz regjisor.
37. Ai i shtatë është kinemaja.
39. Një pjesë e ansamblit.
41. Diftong teatral.
43. Të parat në stacion
44. Qendër në tour
46. Mbarojnë fare.
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më e mirë se sa një e vërtetë në momentin e
gabuar.

- Nuk me vjen inat që më gënjen, por më vjen inat
përse mendoni që besoj në ju.

*- Më mirë është të meritosh e mos të fitosh,
sesa të fitosh e të mos meritosh.
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