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Drejtuar : Komisionit  Qendror te Zgjedhjeve  Tirane.  

 

 

Raport i ndermjetem monitorimi date 16.06.2017 

 

Nga monitoruesit e subjektit politik LSI  

 

 

Ne  ekspertet financiar  Gezim Jaupaj dhe  Anida Nuri me vendim nr. 374 date 
09.06.2017 jemi emeruar nga Komisioni Qendror  i Zgjedhjeve per te kryer monitorimin 
e fushates zgjedhore te subjektit politik LSI , duke patur ne fokus   shpenzimet lidhur me 
aktivitetet , veprimtarine dhe materialet e perdorura gjate zhvillimit te fushates 
zgjedhore.  
 
Ne kemi kryer monitorim  me zgjedhje ne  zyrat elektorale te lagjeve, terren ne rruget e 
qyteteve dhe rruget nacionale, ne zyrat elektorale e  ne ambiente  ku partia ka zhvilluar 
aktivitete elektorale.  
 

- Ne kete raport nuk jane perfshire  objektet e monitoruara te  evidentuara  ne raportin 
e ndermjetem te dates 13.06.2017. 

 
- Informacioni i dhene ne raport permban te dhena nga vezhgimet ne vend i 

aktiviteteve zgjedhore, zyrave zgjedhore dhe materialeve zgjedhore. 
 

-  Ju kemi derguar leter  te gjitha bashkive te vendit per te na dhene informacion per 
adresat e sakta te zyrave zgjedhore   dhe aktivitetet e zhvilluara  por deri tani nuk na 
ka ardhur konfirmim zyrtar prej tyre. 

 
- Dje ne daten 15.06.2017 ora 18.30 deri ne oren 21.00 kemi monitoruar  tubimin 

zgjedhor te subjektit politik LSI  ne sheshin “Nene Tereza” Tirane.  Ne kemi 
evidentuar natyren dhe llojin e shpenzimeve te kryera ne kete aktivitet, shtrirjen e 
aktivitetit ,   dhe tani jemi ne pritje te paraqitjes se dokumentave nga subjekti politik i 
cili na ka premtuar se neser do te na i vej ne dispozicion . Ne perfundim te 
monitorimit do tju njoftojme me nje raport te ndermjetem.  

 
- Bashkelidhur keni tabelat e raportuara lidhur me rezultatet e monitorimeve me 

zgjedhje  te  kryera ne zyrat elektorale te subjektit politik LSI.  
   
 

 
 

Monitoruesit 
 



Tabela model për raportimin e aktiviteteve të fushatës në një lagje/fshat

Subjekti monitorues (person juridik):

Bashkia:

Lagia/Fshati:

Data dhe koha e monitorimit:

Emrat e monitoruesve:

Subjekti zgjedhor
Numri I zyrave zgjedhore të 

monitoruara
Adresa e zyrave zgjedhore

Monitorimi I materialeve të ndaluara 

të fushatës/aktivitete, veprimtari

Adresë:                                                              Lloji/Natyra:

Koha e vëzhgimit: Numri:

Madhësia Vendndodhja (rruga, sheshi, etj)

Adresë:                                                              Koha e monitorimit:

Koha e vëzhgimit: Informacione të tjera:

Madhësia

Adresë:                                                              Lloji/Natyra:

Koha e vëzhgimit: Numri:

Madhësia Vendndodhja (rruga, sheshi, etj)

Adresë:                                                              Koha e monitorimit:

Koha e vëzhgimit: Informacione të tjera:

Madhësia

Shënim:

Eshtë me rëndësi të madhe të regjistroni kohën e monitorimit, në mënyrë që dokumentimi I fotografivë të përputhet me monitorimet

-

[P.sh. "Koalicioni për ….]

Bashkia dhe lagjia/fshati [EMRI}

[P.sh. "Koalicioni për ….]



Tabela model për raportimin e aktiviteteve të fushatës në një lagje/fshat

Subjekti monitorues (person juridik):

Bashkia: TIRANE

Lagia/Fshati: TIRANE

Data dhe koha e monitorimit: 11/06/2017

Emrat e monitoruesve: Gezim Jaupaj, Anida Nuri

Subjekti zgjedhor
Numri I zyrave zgjedhore të 

monitoruara
Adresa e zyrave zgjedhore

Monitorimi I materialeve të ndaluara 

të fushatës/aktivitete, veprimtari

Adresë:                Rr.Llazi Miho, Kombinat, Njesia 6                                              Lloji/Natyra:

Koha e vëzhgimit: dt 11/06/2017 Numri:

Madhësia Vendndodhja (rruga, sheshi, etj)

Adresë:              Misto Mame, Rr.Besim Alla                                        Koha e monitorimit:

Koha e vëzhgimit: dt 11/06/2017 Informacione të tjera:

Madhësia

Nuk ka  shpenzime, veprimtari apo 

publikime  ne shkelje te dispozitave  

per fushaten zgjedhore zgjedhore 

Adresë:       Yzberisht, Rr. 3 Deshmoret                                                       Lloji/Natyra:

Koha e vëzhgimit: 11/06/2017 Numri:

Vendndodhja (rruga, sheshi, etj)

Adresë: Rr Bedri Karapici, Qyteti I nxenesve, afer 5 CavalliKoha e monitorimit:

Koha e vëzhgimit: 11/06/2017 Informacione të tjera:

Madhësia

Nuk ka  shpenzime, veprimtari apo 

publikime  ne shkelje te dispozitave  

per fushaten zgjedhore zgjedhore 

Adresë:               Rr. Teodor Keko                                             Lloji/Natyra:

Koha e vëzhgimit: 11/06/2017 Numri:

1

LSI

LSI

2

Bashkia dhe lagjia/fshati Tirane

LSI

5

LSI

3

LSI

4
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Vendndodhja (rruga, sheshi, etj)

Adresë:               Rr.Qemal Butka Koha e monitorimit:

Koha e vëzhgimit: 11/06/2017 Informacione të tjera:

Nuk ka  shpenzime, veprimtari apo 

publikime  ne shkelje te dispozitave  

per fushaten zgjedhore zgjedhore 

Adresë:               Rr.Shkelqim Fusha, mbi unazen e re, 

prane kopshtit botanik Lloji/Natyra:

Koha e vëzhgimit: 11/06/2017 Numri:

Vendndodhja (rruga, sheshi, etj)

Adresë:             Zyra qendrore LSI, sheshi Willson Koha e monitorimit:

Koha e vëzhgimit: 11/06/2017 Informacione të tjera:

Nuk ka  shpenzime, veprimtari apo 

publikime  ne shkelje te dispozitave  

per fushaten zgjedhore zgjedhore 

Adresë:              Rr. Pjeter Budi

Koha e vëzhgimit: 11/06/2017

Nuk ka  shpenzime, veprimtari apo 

publikime  ne shkelje te dispozitave  

per fushaten zgjedhore zgjedhore 

Adresë:            Rr. Petro Nini Luarasi

Koha e vëzhgimit: 11/06/2017

Nuk ka  shpenzime, veprimtari apo 

publikime  ne shkelje te dispozitave  

per fushaten zgjedhore zgjedhore 

Adresë:              Rr.Ali Demi

Koha e vëzhgimit: 11/06/2017

LSI

10

LSI

9

LSI

5

LSI

6

LSI

7

LSI

8

LSI

11
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Nuk ka  shpenzime, veprimtari apo 

publikime  ne shkelje te dispozitave  

per fushaten zgjedhore zgjedhore 

Adresë:  Shkoze, Rr. Ali Shefqeti, Ura e Shkozes

Koha e vëzhgimit: 11/06/2017

Nuk ka  shpenzime, veprimtari apo 

publikime  ne shkelje te dispozitave  

per fushaten zgjedhore zgjedhore 

Adresë:            Rr. Ali Shefqeti, nenzona 4  

Koha e vëzhgimit: 11/06/2017

Nuk ka  shpenzime, veprimtari apo 

publikime  ne shkelje te dispozitave  

per fushaten zgjedhore zgjedhore 

Adresë:            rrethrrotullimi Shkoze

Koha e vëzhgimit: 11/06/2017

Nuk ka veprimtari ne shkelje te 

dispozitave  per fushaten zgjedhore 

zgjedhore 

Adresë:        prane Ish Gjeologjikja, njesia nr 1     

Koha e vëzhgimit: 11/06/2017

Nuk ka  shpenzime, veprimtari apo 

publikime  ne shkelje te dispozitave  

per fushaten zgjedhore zgjedhore 

Adresë:         Rr. Ali Demi, prane fushes Ali Demi 

Koha e vëzhgimit: 11/06/2017

Nuk ka veprimtari ne shkelje te 

dispozitave  per fushaten zgjedhore 

zgjedhore 

Adresë:        Rr. Leopold Bertold, Ali Demi, prane ish Pirro mani 

LSI

17

LSI

15

LSI

16

LSI

11

LSI

12

LSI

13

LSI

14
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Koha e vëzhgimit: 11/06/2017

Nuk ka veprimtari ne shkelje te 

dispozitave  per fushaten zgjedhore 

zgjedhore 

Adresë:         Rr. Muhamet Deliu Fresku Qesaraku

Koha e vëzhgimit: 11/06/2017

Nuk ka  shpenzime, veprimtari apo 

publikime  ne shkelje te dispozitave  

per fushaten zgjedhore zgjedhore 

Adresë:      Rr. Porcelanit, Rr.  Xhantine Keko kryqezimi me Kujtim Laro

Koha e vëzhgimit: 11/06/2017

Nuk ka  shpenzime, veprimtari apo 

publikime  ne shkelje te dispozitave  

per fushaten zgjedhore zgjedhore 

Adresë:      Rr. Hoxha Tasim, kryqezimi me rr. Henri Dumarit

Koha e vëzhgimit: 11/06/2017

Nuk ka veprimtari ne shkelje te 

dispozitave  per fushaten zgjedhore 

zgjedhore 

Adresë:      Pazari i Ri, Rr Hoxha Tasim

Koha e vëzhgimit: 11/06/2017

Nuk ka  shpenzime, veprimtari apo 

publikime  ne shkelje te dispozitave  

per fushaten zgjedhore zgjedhore 

Adresë:      Rr. 4 Deshmoret, afer Unazes, Njesia 8

Koha e vëzhgimit: 11/06/2017

Nuk ka  shpenzime, veprimtari apo 

publikime  ne shkelje te dispozitave  

per fushaten zgjedhore zgjedhore 

LSI

21

LSI

22

LSI

19

LSI

20

LSI

17

LSI

18
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Adresë:      Rr e Dibres, prane Shkolla e Bashkuar 

Koha e vëzhgimit: 11/06/2017

Nuk ka veprimtari apo publikime  ne 

shkelje te dispozitave  per fushaten 

zgjedhore zgjedhore 

Adresë:      Tek Kryqezimi Selvia

Koha e vëzhgimit: 11/06/2017

Nuk ka veprimtari apo publikime  ne 

shkelje te dispozitave  per fushaten 

zgjedhore zgjedhore 

Adresë:     prane Shkolla e Kuqe

Koha e vëzhgimit: 11/06/2017

Nuk ka  shpenzime, veprimtari apo 

publikime  ne shkelje te dispozitave  

per fushaten zgjedhore zgjedhore 

Adresë:      Rr. Babe Rexha

Koha e vëzhgimit: 11/06/2017

Nuk ka  shpenzime, veprimtari apo 

publikime  ne shkelje te dispozitave  

per fushaten zgjedhore zgjedhore 

Adresë:     Rr. Frosina Plaku

Koha e vëzhgimit: 11/06/2017

Nuk ka  shpenzime, veprimtari apo 

publikime  ne shkelje te dispozitave  

per fushaten zgjedhore zgjedhore 

Shenim: Ne disa raste nuk kemi inspektuar nga brenda  pasi na kane kerkuar  autorizim per te hyre ne zyrat elektorale

LSI

25

LSI

23

LSI

24

LSI

27

LSI

26
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-

Page 7



Tabela model për raportimin e aktiviteteve të fushatës në një lagje/fshat

Subjekti monitorues (person juridik):

Bashkia: KAMEZ

Lagia/Fshati: KAMEZ

Data dhe koha e monitorimit: 13/06/2017

Emrat e monitoruesve: Gezim Jaupaj, Anida Nuri

Subjekti zgjedhor
Numri I zyrave zgjedhore të 

monitoruara
Adresa e zyrave zgjedhore

Monitorimi I materialeve të ndaluara 

të fushatës/aktivitete, veprimtari

Adresë:                Paskuqan                         Lloji/Natyra:

Koha e vëzhgimit: dt 13/06/2017 Numri:

Nuk ka  shpenzime, veprimtari apo publikime  ne 

shkelje te dispozitave  per fushaten zgjedhore 

zgjedhore Vendndodhja (rruga, sheshi, etj)

Adresë:                Paskuqan                         Lloji/Natyra:

Koha e vëzhgimit: dt 13/06/2017 Numri:

Nuk ka  shpenzime, veprimtari apo publikime  ne 

shkelje te dispozitave  per fushaten zgjedhore 

zgjedhore Vendndodhja (rruga, sheshi, etj)

Adresë:              Bulevardi Blu, Kamez           Koha e monitorimit:

Koha e vëzhgimit: dt 13/06/2017 Informacione të tjera:

Nuk ka  shpenzime, veprimtari apo publikime  ne 

shkelje te dispozitave  per fushaten zgjedhore 

zgjedhore 

Shenim: Ne disa raste nuk kemi inspektuar nga brenda  pasi na kane kerkuar  autorizim per te hyre ne zyrat elektorale

Bashkia dhe lagjia/fshati Tirane

LSI

1

LSI

3

LSI

2
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-
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Tabela model për raportimin e aktiviteteve të fushatës në një lagje/fshat

Subjekti monitorues (person juridik):

Bashkia: KORCE

Lagia/Fshati:

Data dhe koha e monitorimit: 14/06/2017

Emrat e monitoruesve: Gezim Jaupaj, Anida Nuri

Subjekti zgjedhor
Numri I zyrave zgjedhore të 

monitoruara
Adresa e zyrave zgjedhore

Monitorimi I materialeve të ndaluara 

të fushatës/aktivitete, veprimtari

Adresë:                Rr 28 Nentori, Korce                                              Lloji/Natyra:

Koha e vëzhgimit: dt 14/06/2017 Numri:

Nuk ka  shpenzime, veprimtari apo publikime  ne 

shkelje te dispozitave  per fushaten zgjedhore 

zgjedhore Vendndodhja (rruga, sheshi, etj)

Adresë:              Rr Fuat Babani, Korce                            Koha e monitorimit:

Koha e vëzhgimit: dt 14/06/2017 Informacione të tjera:

0

Nuk ka  shpenzime, veprimtari apo 

publikime  ne shkelje te dispozitave  

per fushaten zgjedhore zgjedhore 

Adresë:       Rr. Gjenovefa Leshnja Lloji/Natyra:

Koha e vëzhgimit: 14/06/2017 Numri:

0 Vendndodhja (rruga, sheshi, etj)

Adresë: Rr Partizani Koha e monitorimit:

Koha e vëzhgimit: 14/06/2017 Informacione të tjera:

Nuk ka  shpenzime, veprimtari apo 

publikime  ne shkelje te dispozitave  

per fushaten zgjedhore zgjedhore 

LSI

4

Bashkia dhe lagjia/fshati KORCE

LSI

1

LSI

2

LSI

3



Shenim: Ne disa raste nuk kemi inspektuar nga brenda  pasi na kane kerkuar  autorizim per te hyre ne zyrat elektorale

-



Tabela model për raportimin e aktiviteteve të fushatës në një lagje/fshat

Subjekti monitorues (person juridik):

Bashkia: MALIQ

Lagia/Fshati:

Data dhe koha e monitorimit: 15/06/2017

Emrat e monitoruesve: Gezim Jaupaj, Anida Nuri

Subjekti zgjedhor
Numri I zyrave zgjedhore të 

monitoruara
Adresa e zyrave zgjedhore

Monitorimi I materialeve të ndaluara 

të fushatës/aktivitete, veprimtari

Adresë:                Maliq, qender                                     Lloji/Natyra:

Koha e vëzhgimit: dt 15/06/2017 Numri:

Nuk ka  shpenzime, veprimtari apo publikime  ne 

shkelje te dispozitave  per fushaten zgjedhore 

zgjedhore Vendndodhja (rruga, sheshi, etj)

Adresë:             Libonik, qender Koha e monitorimit:

Koha e vëzhgimit: dt 15/06/2017 Informacione të tjera:

Nuk ka  shpenzime, veprimtari apo publikime  ne 

shkelje te dispozitave  per fushaten zgjedhore 

zgjedhore 

Shenim: Nuk kemi pasur autorizim per te hyre ne zyrat elektorale

-

Bashkia dhe lagjia/fshati MALIQ

LSI

1

LSI

2



Tabela model për raportimin e aktiviteteve të fushatës në një lagje/fshat

Subjekti monitorues (person juridik):

Bashkia: CERRIK

Lagia/Fshati:

Data dhe koha e monitorimit: 15/06/2017

Emrat e monitoruesve: Gezim Jaupaj, Anida Nuri

Subjekti zgjedhor
Numri I zyrave zgjedhore të 

monitoruara
Adresa e zyrave zgjedhore

Monitorimi I materialeve të ndaluara 

të fushatës/aktivitete, veprimtari

Adresë:                Rr. Cerrik- Gostime         Lloji/Natyra:

Koha e vëzhgimit: dt 13/06/2017 Numri:

Madhësia Vendndodhja (rruga, sheshi, etj)

Koha e monitorimit:

Informacione të tjera:

Nuk ka  shpenzime, veprimtari apo 

publikime  ne shkelje te dispozitave  

per fushaten zgjedhore zgjedhore 

Shenim: Nuk kemi pasur autorizim per te hyre ne zyrat elektorale

-

Bashkia dhe lagjia/fshati CERRIK

LSI

1



Tabela model për raportimin e aktiviteteve të fushatës në një lagje/fshat

Subjekti monitorues (person juridik):

Bashkia: FIER

Lagia/Fshati:

Data dhe koha e monitorimit: 15/06/2017

Emrat e monitoruesve: Gezim Jaupaj, Anida Nuri

Subjekti zgjedhor
Numri I zyrave zgjedhore të 

monitoruara
Adresa e zyrave zgjedhore

Monitorimi I materialeve të ndaluara 

të fushatës/aktivitete, veprimtari

Adresë:                Rr. Ramiz Aranitasi, qender Lloji/Natyra:

Koha e vëzhgimit: dt 15/06/2017 Numri:

Nuk ka  shpenzime, veprimtari apo publikime  ne 

shkelje te dispozitave  per fushaten zgjedhore 

zgjedhore Vendndodhja (rruga, sheshi, etj)

Adresë:              lagjja Sheq, Fier Koha e monitorimit:

Koha e vëzhgimit: dt 15/06/2017 Informacione të tjera:

Nuk ka  shpenzime, veprimtari apo publikime  ne 

shkelje te dispozitave  per fushaten zgjedhore 

zgjedhore 

Shenim: Nuk kemi pasur autorizim per te hyre ne zyrat elektorale

-

Bashkia dhe lagjia/fshati FIER

LSI

1

LSI

2



 ora 9.30

 ora 11.30



Tabela model për raportimin e aktiviteteve të fushatës në një lagje/fshat

Subjekti monitorues (person juridik):

Bashkia: PATOS

Lagia/Fshati:

Data dhe koha e monitorimit: 15/06/2017

Emrat e monitoruesve: Gezim Jaupaj, Anida Nuri

Subjekti zgjedhor
Numri I zyrave zgjedhore të 

monitoruara
Adresa e zyrave zgjedhore

Monitorimi I materialeve të ndaluara 

të fushatës/aktivitete, veprimtari

Adresë:             Shetitorja Republika, qender Patos Lloji/Natyra:

Koha e vëzhgimit: dt 15/06/2017 Numri:

Nuk ka  shpenzime, veprimtari apo publikime  ne 

shkelje te dispozitave  per fushaten zgjedhore 

zgjedhore Vendndodhja (rruga, sheshi, etj)

Koha e monitorimit:

Informacione të tjera:

Shenim: Nuk kemi pasur autorizim per te hyre ne zyrat elektorale

-

Bashkia dhe lagjia/fshati PATOS

LSI

1



ora 12.30

ora 14.30



Tabela model për raportimin e aktiviteteve të fushatës në një lagje/fshat

Subjekti monitorues (person juridik):

Bashkia: LUSHNJE

Lagia/Fshati:

Data dhe koha e monitorimit: 15/06/2017

Emrat e monitoruesve: Gezim Jaupaj, Anida Nuri

Subjekti zgjedhor
Numri I zyrave zgjedhore të 

monitoruara
Adresa e zyrave zgjedhore

Monitorimi I materialeve të ndaluara 

të fushatës/aktivitete, veprimtari

Adresë:             Shetitorja e palmave, Lushnje Lloji/Natyra:

Koha e vëzhgimit: dt 15/06/2017 Numri:

Nuk ka  shpenzime, veprimtari apo publikime  ne 

shkelje te dispozitave  per fushaten zgjedhore 

zgjedhore Vendndodhja (rruga, sheshi, etj)

Koha e monitorimit:

Informacione të tjera:

Shenim: Nuk kemi pasur autorizim per te hyre ne zyrat elektorale

-

Bashkia dhe lagjia/fshati LUSHNJE

LSI

1



ora 17.30



Tabela model për raportimin e aktiviteteve të fushatës në një lagje/fshat

Subjekti monitorues (person juridik):

Bashkia: SHKODER

Lagia/Fshati:

Data dhe koha e monitorimit: 13/06/2017

Emrat e monitoruesve: Gezim Jaupaj, Anida Nuri

Subjekti zgjedhor
Numri I zyrave zgjedhore të 

monitoruara
Adresa e zyrave zgjedhore

Monitorimi I materialeve të ndaluara 

të fushatës/aktivitete, veprimtari

Adresë:                Bulevardi Skenderbej, Shkoder  Lloji/Natyra:

Koha e vëzhgimit: dt 13/06/2017 Numri:

Nuk ka  shpenzime, veprimtari apo publikime  ne 

shkelje te dispozitave  per fushaten zgjedhore 

zgjedhore Vendndodhja (rruga, sheshi, etj)

Adresë:           Rr. Qemal Dracini, Shkoder Koha e monitorimit:

Koha e vëzhgimit: dt 13/06/2017 Informacione të tjera:

Nuk ka  shpenzime, veprimtari apo publikime  ne 

shkelje te dispozitave  per fushaten zgjedhore 

zgjedhore 

Shenim: Nuk kemi pasur autorizim per te hyre ne zyrat elektorale

-

Bashkia dhe lagjia/fshati SHKODER

LSI

1

LSI

2



ora 16.30

ora 19.25



Tabela model për raportimin e aktiviteteve të fushatës në një lagje/fshat

Subjekti monitorues (person juridik):

Bashkia: FUSHEKRUJE

Lagia/Fshati:

Data dhe koha e monitorimit: 13/06/2017

Emrat e monitoruesve: Gezim Jaupaj, Anida Nuri

Subjekti zgjedhor
Numri I zyrave zgjedhore të 

monitoruara
Adresa e zyrave zgjedhore

Monitorimi I materialeve të ndaluara 

të fushatës/aktivitete, veprimtari

Adresë:           Rr. Lacit Fushekruje Lloji/Natyra:

Koha e vëzhgimit: dt 13/06/2017 Numri:

Nuk ka  shpenzime, veprimtari apo publikime  ne 

shkelje te dispozitave  per fushaten zgjedhore 

zgjedhore Vendndodhja (rruga, sheshi, etj)

Koha e monitorimit:

Informacione të tjera:

Shenim: Nuk kemi pasur autorizim per te hyre ne zyrat elektorale

-

Bashkia dhe lagjia/fshati FUSHEKRUJE

LSI

1



ora 14.40



Tabela model për raportimin e aktiviteteve të fushatës në një lagje/fshat

Subjekti monitorues (person juridik):

Bashkia: LEZHE

Lagia/Fshati:

Data dhe koha e monitorimit: 13/06/2017

Emrat e monitoruesve: Gezim Jaupaj, Anida Nuri

Subjekti zgjedhor
Numri I zyrave zgjedhore të 

monitoruara
Adresa e zyrave zgjedhore

Monitorimi I materialeve të ndaluara 

të fushatës/aktivitete, veprimtari

Adresë:           Bulevardi nene Tereza, Shengjin Lloji/Natyra:

Koha e vëzhgimit: dt 13/06/2017 Numri:

Nuk ka  shpenzime, veprimtari apo publikime  ne 

shkelje te dispozitave  per fushaten zgjedhore 

zgjedhore Vendndodhja (rruga, sheshi, etj)

Koha e monitorimit:

Informacione të tjera:

Shenim: Nuk kemi pasur autorizim per te hyre ne zyrat elektorale

-

Bashkia dhe lagjia/fshati SHENGJIN, LEZHE

LSI

1



ora 15.20


