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NGJARJA NE DELVINE

Maskat dhunojnë babë 
e bijë, iu marrin 25 mln,

Muslim Osmani: Na lidhën 
me çarçafë e dhunuan

Tri kompani do kërkojnë afër zonës që po negociohet

PD: Problemi me Greqinë në Gjykatën e Hagës. Kodheli: PD: Problemi me Greqinë në Gjykatën e Hagës. Kodheli: 
Ramë dakord që pakti me Greqinë të mos dështojë Ramë dakord që pakti me Greqinë të mos dështojë 

Greqia “jep” detin 
Jon me koncesion. 

Zbardhen porositë e
Metës për marrëveshjen

Presidenti Ilir Meta zhvilloi mëngjesin e djeshëm një 
dëgjesë për 90 minuta me deputetët e Komisionit të Poli-
tikës së Jashtme në lidhje me çështjen e negociatave me 
Greqinë. Deputetët e Komisionit të Jashtëm ...
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10 KATEGORI PERJASHTOHEN

Ahmetaj: Nga 1 prilli, 
do paguani taksën mbi 
pronën. Tabela për të 
gjithë zonat e Tiranës

Kryeredaktor: Erl MURATI
Zv/kryeredaktore - Rezarta DELISULA  
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ARRESTOHET AUTORI

Qëllohet me thikë në
zemër 16 vjeçari në
Durrës, xhaxhai: E

vranë për 1 fjalë goje

NGJARJA NE MES TE DITES, KUSH JANE TE ARRESTUARIT QE MOREN 9.4 MLN LEKE 

GRABITJE ME KALLASH NE 
FIER, PLAGOSEN DY VETE

Nga DEUTSCHE WELLE  

Vendimi i fundit i Gjykatës 
Federale Administrative të 

Gjermanisë që u lejon bashkive të 
qyteteve ndalimin e hyrjes në qendrat 
e qyteteve  ... Vijon në faqen 21

Gjermania ndalon naftën, 
“Benz”-at drejt Shqipërisë 

Opinioni
 Ditësi

Vijon në faqen 22

Nga MIRON ÇAKO 

Vajza ime 5 vjeçe m’u afrua dhe 
më tha: “Mami, dua edhe unë 

një celular siç e ka Klea, shoqja në 
kopsht!”. “Ta blen mami!” - i thashë 
vajzës, duke ...

Teknologjia që po i vret 
shpirtrat e fëmijëve

Opinioni
 Ditësi

Nga ORNELA MANJANI

 

Si mund të përfitoni 
ndihmë ekonomike nga 

bashkia, MSH: Garantohet 
vetëm pagesë e plotë

NDRYSHIMET NE LIGJ

Në faqen 10
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Iva Aliko: E vërteta
e shtatzënisë sime.

Orinda Huta lë
emisionin në televizion

Suplement

BLUETOOTH

Nga VALENTINA MADANI

Në faqen 7

Agjencia e Trajtimit të Pronave: Vendimet e viteve 2008 deri në 2017

ATP: 3500 pronarët që do kompensohen për herë të parë

Në faqet 18-20

Lista e pestë, dokumentet që duhet të dorëzoni për të marrë shpërblimin 
prej 18.9 miliardë lekësh. 
Bëhet fjalë për vendime për 
kompensim që janë marrë 
nga viti 2008 deri në vitin 
2017 dhe përfituesit nuk 
kanë dorëzuar dokumentet 
për të marrë paratë. Përfi to-
jnë rreth 3500 pronarë në të 
gjithë vendi ...

Qëllohet me plumb në kokë pronari i ndërtesës Agur Vrenozi dhe i 
‘Exchange’, Gëzim Hoxha. Dëshmitarët: Donin të ndalonin autorët 

Pronarëve që u është mar-
rë toka nga ndërtimet 

pa leje dhe nuk kanë marrë 
ende kompensimin duhet 
të paraqiten në Agjenci-
në e Trajtimit të Pronave 
për të përfi tuar prej fondit 
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PAKTI DETAR
DISKUTIMET

Parlamenti grek ratifikoi kontratat me 3 kompani për shfrytëzim nafte

Greqia "jep" detin Jon me koncesion,
kërkime afër zonës që po negociohet
Marrëveshja u ratifikua pa votën e komunistëve grekë

MEDIAT GREKE
Në fillim të shkurtit,
ndërsa diskutohej
mes palës shqiptare
dhe asaj greke,
mediat greke e kanë
konsideruar të mbyllur
marrëveshjen, duke
saktësuar se ajo do të
implementohet shumë
shpejt dhe Greqia do
të nisë kërkimin e
hidrokarbureve në
bllokun detar 1 dhe 2
në Jon.

Prezantohet nisma e OKB-së për Shqipërinë

Majko: Emigrantët shqiptarë, një
pasuri e pashfrytëzuar e kombit

Shqiptarët mbrojnë Greqinë
nga Turqia, dëshmia

rrëqethëse e ushtarit nga kufiri

Parlamenti grek mira
toi dje me shumicë
votash ratifikimin e 4

kontratave midis shtetit dhe
3 kompanive për dhënien me
koncesion të së drejtës së
eksplorimit dhe shfrytëzim-
it të hidrokarbureve në kua-
dratin detar "Joni 2", si dhe
në zonat tokësore të Artës,
Prevezës, Etoloanakar-
nanisë dhe Peloponezit ver-
iperëndimor. Për sa i përket
kuadratit detar "Joni 2",
bëhet fjalë për zonën ujore
në perëndim të Korfuzit, për
të cilën qeveria greke kishte
nënshkruar kontratën me
konsorciumet "Total", "Edi-
son" dhe "Hellenic Petroli-
um". Tashmë marrëveshja
është ratifikuar nga të gjitha
partitë parlamentare, përveç
Partisë Komuniste greke,
ndërsa "Agimi i Artë" dhe
Unioni i Qendrës kanë ab-
stenuar. Ministri i Energje-
tikës, Jorgos Stathakis ka
deklaruar se me këtë akt rat-
ifikimi, Greqia hap një faqe
të re në kapitullin e shfrytëz-
imit të hidrokarbureve dhe
bën një hap të madh dhe të
përbashkët me vendet e ra-
jonit, si Qipro, Izraeli dhe
Egjipti, që kanë bërë përpa-
rime të rëndësishme në këtë
fushë, duke e transformuar
Mesdheun Juglindor në një
zonë të prodhimit të mund-
shëm të hidrokarbureve. Ai
theksoi gjithashtu se, për
herë të parë operojnë në vend
gjigantë të tillë si kompania
franceze "Total" dhe ajo ital-
iane "Edison", ndërsa njëko-
hësisht, në kohë rekord për-
fundoi edhe procesi për
kërkime në Kretë nga kor-
porata amerikane "Exxon
Mobil".
TENDERIMITENDERIMITENDERIMITENDERIMITENDERIMI

Autoritetet greke kanë
intensifikuar proceset e ten-
derimit të parcelave detare,
ku do të kryhen kërkime për
naftë dhe gaz. Pak ditë para
përfundimit të afatit të dorë-
zimit të ofertave, kompanitë
pjesëmarrëse janë ftuar në
një konsultë nga Agjencia
Greke e Menaxhimit të
Hidrokarbureve, bën të ditur
"Ora News". "Exxon Mobil",
"Total" dhe "HELPE" (Hellen-
ic Petroleum), konkurrojnë
për të marrë dy blloqe në
zonën e ishullit të Kretës.

Me mbi 1.4 milionë sh
qiptarë që jetojnë jas-

htë vendit, kryesisht në
Itali e Greqi dhe me prani
në të gjithë botën, diaspo-
ra shqiptare përfaqëson
një mundësi të jashtëza-
konshme, por të pashfry-
tëzuar për Shqipërinë. Or-
ganizata Ndërkombëtare
për Migracionin (ONM) e
OKB-së lajmëroi nisjen e
një programi që synon të
trajtojë pikërisht këtë
sfidë: të rrisë angazhimin
e diasporës shqiptare për
zhvillimin social dhe
ekonomik të Shqipërisë.
Ky program financohet
nga Kooperacioni Italian,
nën angazhimin politik të
Ministrisë për Punët e Jas-
htme dhe Bashkëpunimin
Ndërkombëtar të Italisë

dhe përfshirjes operacionale
të Agjencisë Italiane të Bash-
këpunimit për Zhvillim. Ky
program trevjeçar do të foku-
sohet në diasporën shqiptare
në Itali me një prani prej
rreth 500 mijë personash.
Gjatë fjalës së tij në aktivi-
tetin e shpalljes së pro-
gramit, ambasadori i Italisë
në Shqipëri, Alberto Cutil-

lo, vendosi theksin në ro-
lin e rëndësishëm që di-
aspora mund të luajë.
"Emigrantët zotërojnë dije
dhe talente. Këto janë
vlera themelore për bash-
këpunim. Të dyja vendet
tona mund të përfitojnë
nga angazhimi i dia-
sporës", - tha ai. Ministri i
Shtetit për Diasporën,
Pandeli Majko, i cilësoi
bashkatdhetarët që je-
tojnë jashtë vendit si një
pasuri për Shqipërinë. "Sh-
qiptarët jashtë vendit janë
një pasuri thuajse e pash-
frytëzuar e kombit sh-
qiptar. Prandaj ky projekt
është i rëndësishëm, pasi do
të na mundësojë një qasje
më të efektshme ndaj poten-
cialit të pakufishëm të di-
asporës sonë", tha ai.

Pikërisht për Kretën ka in-
teresim më të madh, pasi
zonat në perëndim dhe ver-
iperëndim të ishullit kanë
treguar shenja të mira të ekz-
istencës së vendburimeve
me hidrokarbure. Sa i për-
ket bllokut 3 në detin Jon,
ka treguar interesim ko-
mpania spanjolle "Repsol".
Por në këtë zonë ka një

specifikë, që lidhet me re-
agimet e komunitetit dhe
autoriteteve lokale, të cilët
nuk duan që të kryhen
kërkime. Blloku 3 gjendet
në hapësirën midis pjesës
veriore të ishullit të Cefalo-
nias dhe pjesës perëndimore
të ishullit të Korfuzit. Stu-
dimet kanë rezultuar se
edhe ky bllok, në pjesën ver-

iperëndimore të detit Jon ka
rezerva dinamike me
hidrokarbure. Aq më tepër
që ndan të njëjtat karakter-
istika gjeologjike me detin
Adriatik, ku faktikisht ka
filluar shfrytëzimi. Gjithsesi,
situata me pjesëmarrësit në
tender pritet të sqarohet pas
të hënës, 5 mars, kur do të
hapen ofertat e paraqitura.

Situata është tensionuar shumë mes Greqisë dhe Tur
qisë gjatë muajve të fundit me fërkime të vazh-

dueshme në det, ajër dhe tokë. Grekët dhe turqit nuk
kanë ndarë ende hesapet mes tyre për disa ishuj në Egje,
ndërsa problematikat e brendshme të të dyja qeverive u
japin edhe më tepër shtysë që të rrisin artificialisht ten-
sionet jashtë. Gjatë ditës së enjte, rojet kufitare turke
arrestuan pjesëtarë të ushtrisë greke në zonën kufitare
mes dy vendeve në lumin Evros (turqit e thërrasin
Meriç). "Albeu.com" kontaktoi që në mëngjes me djem
shqiptarë që shërbejnë në ushtrinë greke, pikërisht në
zonën kufitare me Turqinë,
ku edhe ndodhi incidenti
duke marrë një informacion
paraprak se njëri prej ush-
tarëve të arrestuar dysho-
hej ishte me origjinë sh-
qiptare, që më pas rezultoi e
pavërtetë. Duket e pabe-
sueshme, por janë sh-
qiptarët ata që po mbrojnë
grekët nga rreziku turk dhe
kjo nuk po ndodh aspak ras-
tësisht. Kjo, pasi mësuam se
40 për qind e ushtarëve që
gjenden në zonën mes Turqisë dhe Greqisë janë pikër-
isht djem të familjeve shqiptare që kanë emigruar në
shtetin helen vite më parë. "Këtu ku jemi ne, në kufi me
Turqinë, në Evros, jemi 40 për qind shqiptarë. Grekët
kanë miq dhe rrinë në Athinë, kurse neve na sjellin në
kufi me Turqinë, në kulmin e tensioneve. Me sa kam
mësuar këtu, kjo është politikë e ministrit Kamennos, i
cili drejton një parti nacionalistësh dhe na ka vendosur
në shënjestër të gjithë shqiptarëve që kanë pasaporta
greke", - rrëfen për një i ri shqiptar që shërben në ush-
trinë greke. "Kohët e fundit situata është përkeqësuar
shumë. Kur u bë ajo përplasja me anijen (një anije turke
goditi anijen greke në ishujt Imia sh.r) na dërgonin çdo
ditë me tanke, raketa dhe armë të rënda në vijën e kufir-
it". "Nga oficerët këtu trajtohemi mirë, por 95 për qind e
shqiptarëve që bëjnë ushtrinë në Greqi sillën të shërbe-
jnë në kufi me Turqinë", vijon ai rrëfimin. Mësohet se
toga e fundit e rekrutëve të rinj të dërguar në zonën
kufitare përbehej nga 8 shqiptarë dhe vetëm 4 grekë.
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BESNIK MUSTAFAJ
Ish-ministri i Jashtëm deklaroi dje në "News 24" se,
"presidenti në negociata nuk ka rol ekzekutiv, ai jep vetëm
autorizimin për një proces. Presidenti ndihmoi në rritjen e
transparencës, në qetësimin ose dhe në acarimin e
opozitës. Nga deklarimet e të dyja palëve, PD apo LSI,
pashë se kishte një tendencë për një interpretim të
ndryshëm dhe kjo nuk i bën mirë procesit".



Besëlidhja e Lezhës, Meta: Të
bashkohemi në interes të kombit

Takimi në Presidencë, Kodheli: Ramë dakord që pakti me Greqinë të mos dështojë

Marrëveshja detare, zbardhen
porositë e Metës për deputetët
PD: Problemi me Greqinë, në Gjykatën e Hagës

TRITAN SHEHU
Sipas deputetit Tritan
Shehut, ka shkelje
që në nisje të
procesit të nisur nga
qeveria shqiptare.
Shehu tha se çështja
duhet të zgjidhet në
Gjykatën e Hagës.
"Ne paraqitëm
shqetësimet tona,
pasi në këtë proces
ka shkelje të
kushtetutshmërisë
dhe mungon
transparenca apo
problemet me grupin
e negociatorëve", tha
z.Shehu.

DEKLARATAT

KLAJDJA GJOSHA
"Greqia është një vend fqinj
dhe është në interesin tonë
të kemi marrëdhënie të mirë.
Zgjidhja e problemeve është
detyrë deri në anëtarësimin.
Gjykata Ndërkombëtare?
Mendoj që duhet të kalojmë
të gjitha etapat, presidenti
ishte i qartë kur tha të
zbatohet vendimi i Kushte-
tueses", tha zj.Gjosha.

MIMI KODHELI
"Marrëveshja duhet të mos
dështojë, duhet të bëhet në
të mirë të shqiptarëve, të të
gjithë vendit dhe të gjithë
rajonit, se kështu do të jemi
të sigurt se marrim atë që
meritojmë dhe vazhdojmë
drejt një rruge që nuk do të
ketë më pikëpyetje. Nuk u
diskutua për grupin
negociues.

Pakti, Paloka:
Ka mungesë
transparence

Presidenti Ilir Meta zh
villoi mëngjesin e
djeshëm një dëgjesë

për 90 minuta me deputetët
e Komisionit të Politikës së
Jashtme në lidhje me çësh-
tjen e negociatave me Gre-
qinë. Deputetët e Komision-
it të Jashtëm biseduan në
lidhje me çështjen e negoci-
atave me Greqinë dhe komu-
nikimin mes kreut të shtetit
dhe ministrit të Jashtëm,
Ditmir Bushati. Ky vendim i
presidentit u mor pas
kërkesës së opozitës në Ko-
misionin e Jashtëm të Kuv-
endit për të thirrur edhe
presidentin në seancë dëgji-
more, pas asaj të zhvilluar
me ministrin Bushati. Gjatë
takimit, Presidenti Meta
nënvizoi rëndësinë e mar-
rëdhënieve dhe të fqinjësisë
së mirë me Greqinë dhe in-
formoi deputetët me qën-
drimin e tij ndaj kësaj çësh-
tjeje, duke nënvizuar se për
arritjen e një marrëveshjeje
të drejtë dhe të qën-
drueshme, kërkohet bash-
këpunim dhe seriozitet nga
të gjitha institucio-
net. "Kreu i shtetit
vlerëson frymën
bashkëpunuese dhe
konstruktive, që
karakterizoi bash-
këbisedimin me de-
putetët e Komisionit
parlamentar për Poli-
tikën e Jashtme", thuhet në
njoftimin e Presidencës. Në
përfundim të takimit, de-
putetët e opozitës u shpre-
hën se edhe mazhoranca ra
dakord që qëndrimi i presi-
dentit ishte korrekt. "Pas
parashtrimit të presidentit
lidhur me qëndrimin e tij,
ramë dakord që të gjithë që
qëndrimi i presidentit është
korrekt dhe i përgjigjet
përgjegjësisë dhe
detyrimit që ka për të
qëndruar tek vendi-
mi i Gjykatës Kush-
tetuese", deklaroi
nënkryetari i Kuven-
dit, Edi Paloka.
Ndërkohë që kry-
etarja e Komisionit

të Jashtëm, Mimi Kodheli
theksoi se marrëveshja ësh-
të shumë e rëndësishme edhe
përsa i përket procesit të in-
tegrimit të Shqipërisë në BE.
"Ramë dakord dhe ndamë të
njëjtin mendim me presiden-
tin lidhur me nevojën që kjo
marrëveshje të mos dësh-
tojë, me nevojën dhe mer-
itën që ka vendi ynë për të
hapur negociatat me BE.
Këta janë elementë të domos-
doshëm që e bëjnë këtë mar-
rëveshjen më të rëndë-
sishme të qeverisë shqiptare
me atë greke", theksoi Kod-
heli. Ndërsa Tritan Shehu
tha se çështja duhet të dër-
gohet në Gjykatën Ndërko-
mbëtare. Pas takimit me
kreun e shtetit,  deputeti
demokrat Tritan Shehu
konfirmoi se, "ishte një
takim i mirë me presidentin,
i cili na shpjegoi hapat e tij
në përputhje me vendimin e
Gjykatës Kushtetuese. Ne
shprehem mbështetjen tonë
për të respektuar Kush-
tetutën dhe transparencën,
si linja e domosdoshme për
t'u ndjekur në marrëveshjet
me dy vendeve. Ne para-
qitëm shqetësimet tona, pasi
në këtë proces ka shkelje të
kushtetutshmërisë dhe mu-
ngon transparenca apo prob-
lemet me grupin e negocia-
torëve". Sipas Shehut, ka
shkelje që në nisje të proces-
it të nisur nga qeveria sh-
qiptare. Shehu tha se çësht-
ja duhet të zgjidhet në
Gjykatën e Hagës.

Valentina Madani

Presidenti i Republikës, Ilir Meta ishte dje në Lezhë
për 574-vjetorin e Kuvendit të Lezhës, kuvend që nën

udhëheqjen e Gjergj Kastriot Skënderbeut bashkoi prin-
cat shqiptarë, duke i bërë bashkë kundër Perandorisë
Osmane. Meta deklaroi se mesazhi që na vjen nga ajo
ngjarje është pikërisht bashkimi në interes të kombit.
"Mesazhin e bashkimit në interes të kombit, atë të sin-
ergjisë pozitive të të gjithë shqiptarëve për të bërë vepra
të mira që i qëndrojnë kohës, e lartësojnë kombin tonë
dhe besoj që në këtë vit të Skënderbeut do të bëjmë gjithç-
ka që t'i qëndrojmë këtij mesazhi për të forcuar më tej
pozitën e Shqipërisë dhe shqiptarëve kudo në rajon e në
botë si një vend e komb i qytetëruar. Sepse flasim për
arritje të reja për integrimin europian, po nuk ka kon-
tribut më të veçantë e të shquar se sa i Skënderbeut për
bashkimin e kombit dhe ai i përcaktimit të identitetit
tonë si europianë", theksoi Presidenti Meta.

Përfaqësuesi i PD në Komi
sionin e Politikës së Jas-

htme, Edi Paloka pas dë-
gjesës me Presidentin Meta,
konfirmoi se në takim u vu
në pah mungesa e transpar-
encës dhe u ra dakord si nga
opozita, edhe mazhoranca
për qëndrimin e Metës për të
respektuar Gjykatën Kush-
tetuese në lidhje me këtë çësh-
tje. "Mungesa e plotë e trans-
parencës nga Ministria e Jas-
htme dhe marrëdhëniet me
presidentin nuk kanë qenë
korrekte. Ramë dakord të
gjithë si opozitë dhe ma-
zhorancë se qëndrimi i pres-
identit është korrekt dhe i
përgjigjet detyrimit që ai ka
për të qëndruar mbi ven-
dimet e Gjykatës Kush-
tetuese. Shqetësim ynë si
opozitë ishte mungesa e
transparencës. Pati edhe
kërkesë për një grup më të
mirë të grupit të negocia-
torëve", - theksoi z. Paloka.

Presidenti Ilir Meta gjatë takimit me anëtarët
e Komisionit të Jashtëm Parlamentar

Permbaruesi gjyqesore Genti Bushati nxjerr per shitje ne ankand pasurine  :
Permbaruesi gjyqesore Genti Bushati nxjerr per shitje ne ankand pasurine  :
“  “Apartament” me sip 123.1 m2 e rregjistruar ne rregjistrin hipotekore me nr 183 , date 02.10.2013
, me vol 6 , faqe 132 , me nr pasurie 19/30+1-51, ne ZK 8597, me adrese Rruga e Pazarit , Kati i 8
Shkoder
2. Çmimi me të cilin do të fillojë shitja në Ankand për pasurinë e siperpershkruar , eshte në vleren
2,016,000  (Dymilione e gjashtembedhjetemije )  leke
Shitja e pasurise do te behet ( zhvillohet ) me date  09.03.2018  ora 16.16 ne Zyren e permbaruesit
gjyqesore Genti Bushati me adrese Rruga Don Bosko , Perballe Gjykates se rrethit Gjyqesore
Shkoder. Personat e interesuar duhet te derdhin perpara fillimit te ankandit 10 % te vleres si garanci
ne Banken BKT dega Shkoder  me nr llogarie 41064051, ose  ne Tirana Bank me nr IBAN  AL74 2065
1017 0000 6

NJOFTIM SHITJE ME ANKAND

 ZYRA PERMBARIMORE GJYQESORE PRIVATE 'ILIA ELEZI'

A.     Automjetit tip ‘SKODA’, ngjyrë ‘GRI’, vit prodhimi ‘2009’, nr. shasie TMBDG41U4A8840601,
me targë ‘TR 2338 T’ , në pronësi të dorëzanësit z. ALKET Suad KOTONI, ÇMIMI  351.146 LEKË ;
B.     Automjetit tip ‘HYUNDAI’, ngjyrë ‘GRI’, vit prodhimi ‘2009’, nr. shasie MALAM51CBAM416803,
me targë ‘AA 714 BH’ , në pronësi të dorëzanësit znj. AIDA Luan KOTONI  , ÇMIMI 340.505 LEKË .

Data e zhvillimit të ankandit do jetë 05.03.2018 .
CEL. 0684026666 ; 0693262866

STUDIO PËRMBARIMORE GJYQËSORE “KREON”
me  PËRMBARUESE GJYQËSORE SUELA METHOXHA

Dt 07.03.2018 ora 16:00 ‘
Përfundon Ankandi i Tretë për pasurinë:
- Truall + Ndërtesë me sip. 198 m2, me Nr. Pasurie 6/214, Z.K 8572,
Vol. 15, Fq. 227, me adresë L. "Skënder Libohova", Lushnje.  Me çmim 53 928
Euro ( 7 206 938 Lekë)
 Ankandi Zhvillohet në zyrën e STUDIO PËRMBARIMORE GJYQËSORE
“KREON”, me adr: L.11, Blv.kryesor (ish kinma iliria) ,Kati-2, Durrës,
Kontakt Cel 0682096575
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KONFERENCA
KREU I QEVERISE

Akuzat për votën në OKB, kryeministri: Kemi ndjenja miqësie ndaj Izraelit

Edi Rama në Uashington, ftohet në
konferencën vjetore të hebrenjve

Në aktivitet edhe zv.presidenti i SHBA, Mike Pence
AKTIVITETI
Konferenca Vjetore
e Komitetit Izraelito-
Amerikan të
Çështjeve Publike,
do të mbahet në
datat 4-6 mars, në
Uashington DC dhe
sipas kryeministrit
Rama kjo "është
një mundësi e
privilegj i veçantë,
për të përcjellë
përmes këtij forumi
prestigjioz historinë
shqiptare të
shpëtimit të
hebrenjve".

Ç' ËSHTË AIPAC?
AIPAC, apo Komiteti i Çështjeve Publike Amerikano-Izraelite
bën rregullisht takime me anëtarë të Kongresit Amerikan
dhe zhvillon aktivitete ku ndan pikëpamjet e tij. AIPAC lobon
për ndihmë nga Shtetet e Bashkuara në Izrael, duke bërë të
mundur të çojë çdo vit më shumë se 3 miliardë dollarë
ndihma, duke e bërë Izraelin "akumuluesin më të madh të
asistencës amerikane pas Luftës së Dytë Botërore".



Ruçi: Të angazhuar për avancimin
e proceseve të integrimit në BE
Kryetari i Kuvendit, Gramoz Ruçi shprehu dje, gjatë

takimeve me zyrtarë të lartë të OKB-së, në Gjenevë an-
gazhimin e qeverisë dhe të parlamentit shqiptar për avan-
cimin e proceseve të integrimit të vendit në BE. Kryetari i
Kuvendit të Shqipërisë, Gramoz Ruçi u prit në një takim nga
Cihan Sultanoglu, kryetare e UNDG, asistent administrator
dhe drejtore e Byrosë Rajonale për Evropën dhe Komonuelth-
in e Shteteve të Pavarura. Në takimi, Ruçi shoqërohej nga
kryetari i Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant
Balla. Ruçi, u ndal edhe tek reformat e miratuara nga Kuvendi
i Shqipërisë duke vënë theksin tek ndryshimet kushtetuese
në kuadër të reformimit të sistemit të drejtësisë dhe zbatimit
të ligjit të vetingut në sistemin e drejtësisë.

LAJMËRIM
Kryqi i Kuq Shqiptar kërkon të punësojë me kohë të pjesshme (4 orë në ditë) një person në pozicionin
Sekretar i Degës së Kryqit të Kuq Gjirokastër.
Të interesuarit duhet të plotësojnë  kërkesat e mëposhtme për këtë pozicion:
 Të jetë me arsim të lartë
 Të ketë aftësi drejtuese dhe komunikuese
 Të jetë i/e aftë të punojë në grup, të jetë korrekt dhe i përgjegjshëm.
 Të ketë aftësi shumë të mira të përdorimit të programeve bazë të paketës Microsoft

Office
 Të ketë njohuri të mira në anglisht ose frëngjisht (preferohet anglisht)
 Të jetë me banim në Gjirokastër
 Të ketë leje për drejtim automjeti

Dokumentacioni, mënyra dhe afati i dorëzimit
 Letër motivimi lidhur me aplikimin
 Fotokopje të diplomës
 Cv
 Fotokopje te Kartës së Identitetit;
 dokumente të tjera që plotësojnë kërkesat dhe CV-në

Dokumentacioni do të dorëzohet pranë zyrave të Kryqit të Kuq dega Gjirokastër, në adresën: lagjja “ 11
Janari”, rruga “ Alqi Kondi “, ose në adresën e e-mailit: dega.gjirokaster@kksh.org.al , ose pranë Selisë
së Kryqit të Kuq Shqiptar, në adresën Rr. Pjetër Budi, Pallati Clasic Construction, Hyrja 10, Kutia Postare
1511, ose në adresën e e-mailit xhnushi@kksh.org.al.
Data e fundit e aplikimit (dorëzimit të dokumenteve sipas mënyrës 1 ose 2): 11.03.2018
Do të kontaktohen për datën dhe orën e intervistës vetëm kandidatët e përzgjedhur në bazë të CV-ve
dhe dokumenteve të tjerë të paraqitur.

LAJMËRIM
Kryqi i Kuq Shqiptar kërkon të angazhojë në degën e Kryqit të Kuq Tepelenë dhe Delvinë dy persona vullnetarë për të
cilët do të ketë edhe një motivim financiar.
Pozicionet janë si më poshtë:

- Një person në pozicionin e sekretarit të degës
Të interesuarit duhet të plotësojnë  kërkesat e mëposhtme për këtë pozicion:

 Të jetë me arsim të lartë, preferohet nga fusha e mësuesisë
 Të ketë aftësi drejtuese dhe komunikuese
 Të jetë i/e aftë të punojë në grup, të jetë korrekt dhe i përgjegjshëm.
 Të ketë aftësi të mira të përdorimit të programeve bazë të paketës Microsoft Office
 Të jetë me banim në Tepelenë

- Një person në pozicionin e financierit të degës

Të interesuarit duhet të plotësojnë  kërkesat e mëposhtme për këtë pozicion:
 Të jetë ekonomist ( preferohet me arsim të lartë)
 Të ketë aftësi komunikuese
 Të jetë i/e aftë të punojë në grup, të jetë korrekt dhe i përgjegjshëm.
 Të ketë aftësi të mira të përdorimit të programeve bazë të paketës Microsoft Office
 Të jetë me banim në Tepelenë

Dokumentacioni, mënyra dhe afati i dorëzimit
 Letër motivimi lidhur me aplikimin
 Fotokopje të diplomës
 Cv
 Fotokopje te Kartës së Identitetit;
 dokumente të tjera që plotësojnë kërkesat dhe CV-në

Dokumentacioni do të dorëzohet pranë Selisë së Kryqit të Kuq Shqiptar, në adresën Rr. Pjetër Budi, Pallati Clasic
Construction, Hyrja 10, Kutia Postare 1511, ose në adresën e e-mailit xhnushi@kksh.org.al.
Data e fundit e aplikimit (dorëzimit të dokumenteve sipas mënyrës 1 ose 2): 11.03.2018
Do të kontaktohen për datën dhe orën e intervistës vetëm kandidatët e përzgjedhur në bazë të CV-ve dhe dokumenteve
të tjerë të paraqitur.

Shkëlqimi i historisë sh
qiptare të shpëtimit të
hebrenjve gjatë Luftës

së Dytë Botërore do të jetë
pjesë e Konferencës Vjetore të
Komitetit Izraelito-Ameri-
kan të Çështjeve Publike, në
Washington DC. Përmes një
postimi në rrjetin social "Fa-
cebook", kryeministri Edi
Rama informon mbi ftesën që
ka marrë për të qenë pjesë e
kësaj konference, ftesë që e
konsideroi një nder të
posaçëm për Shqipërinë. "Një
nder i posaçëm për Sh-
qipërinë, qeverinë e mua per-
sonalisht, ftesa për t'iu drej-
tuar Konferencës Vjetore të
Komitetit Izraelito-Ameri-
kan të Çështjeve Publike, në
Washington DC; një mundësi
e privilegj i veçantë, për të
përcjellë përmes këtij forumi
prestigjioz shkëlqimin e his-
torisë shqiptare të shpëtimit
të hebrenjve gjatë Luftës së
Dytë Botërore, si edhe ndjen-
jat e miqësisë e të respektit
tonë për popullin e për shte-
tin e Izraelit",-shkroi dje,
Rama në rrjetin social "Face-
book". Shqipëria është i vet-
mi vend në Europë ku gjatë
pushtimit nazi-fashist nuk u
dorëzua asnjë hebre dhe ku
numri i hebrenjve pas Luftës
së Dytë Botërore ishte më i
madh se ai përpara saj. Qysh
pas votës së dhënë në OKB
kundër shpalljes së Jerusale-
mit kryeqytet të Izraelit, Sh-

qipëria në kuadër të procesit
të krijimit të dy shteteve, pal-
estinez dhe izraelite në Lind-
jen e Mesme, Edi Rama u sul-
mua nga opozita si anti-
amerikan dhe antihebre. Në
fakt, në konferencën vjetore
të AIPAC, që është edhe ak-
tiviteti më i madh i lëvizjes
pro-izraelite, ku do të flasin
edhe zëvendëspresidenti i
SHBA-ve, Mike Pence; kryem-
inistri i Izraelit, Benjamin
Netanyahu; etj. i ftuar është,
gjithashtu, edhe kryeminis-
tri i Shqipërisë Edi Rama, që
do të marrë fjalën në këtë ak-
tivitet. Mijëra delegatë nga të
gjitha shtetet marrin pjesë në
të për të dëgjuar politikanët
dhe avokatët, që diskutojnë

rrugët e fuqizimit të aleancës
SHBA-Izrael dhe shtetit të
Izraelit. AIPAC, apo Komite-
ti i Çështjeve Publike Ameri-
kano-Izraelite (The American
Israel Public Affairs Commit-
tee) është grupi lobues që
konsiderohet si avokati i poli-
tikave pro izraelite në Kon-
gresin dhe Ekzekutivin e Sh-
teteve të Bashkuara. Presi-
denti aktual i AIPAC është
Lilian Pinkus, e treta femër
pas Amy Friedkin dhe Ber-
mice Manocherian. AIPAC,
një nga organizatat e shuma
lobuese në Shtetet e Bash-
kuara, numëron më shumë
se 100 mijë anëtarë, 17 zyra
rajonale dhe një grup të
madh donatorësh.

Kryeministri Edi Rama
në Washington DC
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Kreu i PD publikon dëshmi tronditëse të familjeve që janë përjashtuar nga ndihma ekonomike

Basha në Vorë: Qeveria në luks,
fëmijët ushqehen me turshi

"PD s'do pranojë kurrë t'u hiqet buka e gojës"
PREMTIMI
Z.Basha u shpreh
se, "PD-ja nuk do të
pranojë kurrë të
hiqet buka e
fëmijëve, në mënyrë
që qeveria të
shpenzojë paratë
për luks". Sipas tij,
nëse qeveria do të
hiqte dorë nga
shpenzimet e luksit,
ato do të ishin të
mjaftueshme për të
paguar ndihmën
mujore të më
shumë se 30 mijë
familjeve në nevojë.

Kreu i PD-së, Lulzim
Basha, dëgjoi dje nga
afër dëshmi tron-

ditëse të familjeve që janë
përjashtuar nga ndihma
ekonomike, gjatë një takimi
që pati në Vorë. Basha shpre-
hu shqetësimin se përjash-
timi i mbi 20 mijë familjeve
të varfra nga skema e ndih-
mës ekonomike është një
fenomen kombëtar, që ka
prekur edhe Bashkinë e
Vorës. Nisur nga kjo situ-
atë, Basha i kërkoi qeverisë
që të heqë dorë nga luksi dhe
të ndihmojë familjet në
nevojë. Basha garantoi se,
"PD-ja nuk do të pranojë
kurrë të hiqet buka e fëm-
ijëve, ndërkohë që qeveria
shpenzon për luks". Famil-
jet që vizitoi kreu i PD-së,
sipas tij janë të gjitha të
hequra padrejtësisht nga
ndihma ekonomike. Është
rasti i Sabri Vrionit, që je-
ton me familjen në një bar-
akë. Në bisedën mes tyre, ai
i tregoi Bashës se ia hoqën
ndihmën 4800 lekë, për sh-
kak se nuk plotësonte pikët,
ndërkohë që tregon gjend-
jen e mjerueshme të bar-
akës dhe vajzat që po ushqe-
hen në mëngjes me lakër
turshi dhe qepë të njoma.
"Partia Demokratike nuk do
të pranojë kurrë të hiqet
buka e fëmijëve, në mënyrë
që qeveria të shpenzojë
paratë për luks", deklaroi
z.Basha. Në shtëpinë e Bu-
jar Lukës, që jeton në një ish-
depo armatimi, situata ësh-
të po aq e rëndë. Mirela Luka
i tregoi Bashës kartonët e
papunësisë për muajin jan-
ar, kohën kur iu hoq ndih-
ma ekonomike pa asnjë
shpjegim. Një pjesë e asaj
ndihme shkonte për vajzën
e sëmurë, Maristela, me ast-
më të avancuar, prej të cilës
nuk e pranojnë as në sh-
kollë. "Fëmija ka një javë pa
shkollë, sepse nuk e mbajnë
në klasë, u prish mësimin të
tjerëve. Më thanë për ta sh-
trua në spital. U thash, nuk
kam mundësi, sepse atje
çdo gjë do lekë. E kam pro-
vuar. Kam blerë deri tek
shiringat, vigonët, çdo gjë.
Rrija me shpresën e ndih-
mës ekonomike, edhe atë e
hoqën. Ka shkuar aty ku
nuk mban", tha Mirela
Luka. Kushtet e këqija ku
banojnë u ka shkaktuar
bronkopneumi edhe 3 fëm-
ijëve të familjes së Spahi

Koçit, i cili i tregoi kreut të
PD dhomën ku jeton famil-
ja me 5 vetë, që ka mbetur
pa ndihmë ekonomike. Ai i
tha Bashës se të dy pri-
ndërit e fëmijëve janë pa
punë dhe janë në spital me
fëmijët e shtruar në pediatri
me ftohje të rëndë dhe se me
heqjen e ndihmës ekonomike
nuk kanë me çfarë të jetojnë
dhe janë në dorë të Zotit. Nga

skema e ndihmës ekonomike
është përjashtuar edhe famil-
ja e Fradjol Ukës, bash-
këshortja e të cilit e barazon
ndihmën me një thes miell.
"Shkova të firmos, më thanë
se nuk ke emër dhe kur më
ka thënë s'ke emër, nuk më
kanë parë më sytë të vija në
shtëpi. Atë prisja që të mer-
rja një thes miell", u shpreh
ajo, duke shtuar se tani je-

ton duke marrë borxh
nëpër dyqane dhe se nuk
kanë gjetur punë në zyrat
e punës, ku është regjistru-
ar me bashkëshortin. Kreu
i PD-së deklaroi se nëse
qeveria do të hiqte dorë nga
shpenzimet e luksit, ato do
të ishin të mjaftueshme për
të paguar ndihmën mujore
të më shumë se 30 mijë famil-
jeve në nevojë.

Valentina Madani

Deputeti demokrat,
Oerd Bylykbashi rea-

goi dje në lidhje me ligjin
për banesat sociale që
pritet të miratohet në Ku-
vend, nga i cili përfitojnë
edhe persona të komuni-
tetit LGBT. Bylykbashi
shkruan se Rama dhe Ve-
liaj, si dhe persekutorët e
komunizmit kanë lënë jas-
htë këtij ligji ato kategori
që shteti u ka bërë pa-
drejtësi, të përndjekurit
politikë dhe pronarët e
banesave hallexhinj. "Par-
lamenti po miraton ligjin
për banesat sociale. Rama,
Veliaj e shpura e mjaft-
inëve dhe persekutorëve
të komunizmit në parla-
ment nuk kanë harruar të
fusin si përfitues personat
nga komuniteti LGBT apo
ata që për 70 vjet banuan
në banesat e pronarëve
kur pronarët ishin përpla-
sur kolibeve, por kanë për-
jashtuar kategori që shte-
ti u ka bërë vërtet padrejtë-
si: 1-të përndjekurit poli-
tikë, që ende sot rropaten

pa banesa dhe në pritje të
pikatores së kësteve të dëm-
shpërblimit që ua heq edhe
atë dinjitet që fituan me lir-
inë!? Askush nuk ua rik-
then jetët e humbura të
familjarëve apo vitet e rin-
isë në burgje e kampe, por
?dinjitetin e kemi detyrim
kushtetues t'ua garantojmë
e t'u kërkohet falje! 2- pr-
onarët e banesave hallexhinj
që u janë prishur e do t'u
prishën banesat në pronësi
të tyre? për interes publik,
por nuk kanë tjetër banese,
ku të fusin kokën", shprehet

z.Bylykbashi. Ai shton: "Si
ata hallexhinj tek Unaza e
Madhe, Bulevardi i Ri, në
Shkozë apo Rruga Trans-
ballkanike, të cilëve ua
prishën shtëpitë, i lanë në
rrugë të madhe, sepse lekët
që u dhanë, vlejnë sa për
një dhomë. ?E drejta e
banesës është e drejtë
themelore kushtetuese
dhe nëse shteti ta prish
shtëpinë, duhet patjetër të
të sigurojë banesë të për-
shtatshme. Gjithashtu, e
drejta e pronës e pronar-
ëve që japin në zhvillim
pronën nuk duhet të ceno-
het nëse leja jepet mbi ba-
zën e një plani të miratuar
më parë. Atë të drejtë zh-
villimi e kanë fituar kur
është miratuar plani, leja
e zhvillimit të pronës ësh-
të e pritshmëri e ligjshme
dhe nuk mund të cenohet
vetëm pse bashkia paska
të drejtën e lejes.? Të
drejtat e pronarëve dhe të
të përndjekurve duhen
mbrojtur me prioritet!",
shprehet Bylykbashi.

Çështja "Tahiri", Nishani:
Veprimtari e mirëfilltë e

krimit të organizuar
Skandalet qeveritare dhe të zyrtarëve të lartë në Shqipëri

janë pothuajse të përditshme. Kështu shprehet ish-pres-
identi Bujar Nishani, në një intervistë për "Bota Sot", ku
thekson se tashmë ato janë kthyer si fenomen që po merr
statusin e realitetit rutinor ditor. Referuar hetimeve për
ish-ministrin e Brendshëm, Sajmir Tahiri, ish-presidenti
Nishani thekson se përfshirja e
tij në rrjetin e narkotrafikut
masiv drejt Italisë nuk është
thjesht një skandal. "Është një
veprimtari e mirëfilltë e krimit
organizuar e ngritur mbi një
platformë kombëtare të narko-
tizimit të vendit me destinimin
drejt Evropës. Është një rast
unikal në Evropë. Pavarësisht
minimit që po i bëhet aktualisht
hetimit, nuk do të mundet të
harrohet dot dhe të digjet. Ajo
është dosja më kriminale në historinë e Evropës (në kup-
timin e përfshirjes së një zyrtari të lartë shtetëror) në
këto 25 vitet e fundit", thekson Nishani. Ai foli edhe rreth
deklaratave të fundit të kryeministrit të Shqipërisë, Edi
Rama lidhur me një president të përbashkët të Kosovës
dhe Shqipërisë. "Armiqtë e pavarësisë së Kosovës e për-
dorën mjeshtërisht atë deklaratë për të ndaluar përkohë-
sisht ato njohje të reja. Të jem i sinqertë, unë nuk besoj se
Kryeministri i Shqipërisë është i interesuar të dëmtojë
shtetin e Kosovës", theksoi z.Nishani.

Kreu i PD-së, Lulzim Basha, gjatë vizitës
së djeshme në familjet e varfra në Vorë

“Persekutorët përjashtuan shtresat e përvuajtura”

Banesat, Bylykbashi: Rama-Veliaj përfshinë
LGBT, harruan të përndjekurit dhe pronarët

STUDIO PËRMBARIMORE GJYQËSORE “KREON”
me  PËRMBARUESE GJYQËSORE SUELA METHOXHA

  Dt. 09.03.2018 ora 16:00
Përfundon Ankandi i Dytë për pasurinë:

- Pasuria “Apartament” (1+1)  me sip. 102 m2, me ambjente ndihmëse, regjistruar në
regjistrin hipotekor Nr. 57, datë 27.04.2005, e ndodhur në Z.K Nr. 3369 me adresë: Ap. 6
katësh, Shijak, Durrës. Me çmim 29 120 Euro

- Pasuria “Apratament” me Nr. 496/246+2-50, Sip. totale 59.7 m2, Z.K Nr. 2460, Vol. 15, Fq.
163, me adresë në Linzë, Tiranë. Me çmim 19 600 Euro

- Pasuria me Nr. 421/39/1, Truall me sip. 300 m2 dhe Ndërtesë me sip. 100 m2, ndodhur në
Z.K Nr. 1514, vol. 4, Fq. 35, me adresë Domje Bërxull, Tiranë.
           Me çmim 58 800 Euro

- Pasuria “Apartament” me sip. 60m2, Regj. Hipotekor 161, Z.K Nr. 3369 me adresë L. 29
Nëntori, Shijak, Durrës. Me çmim 16 240 Euro

- Pasuria “Apartament 2+1” me sip. 102m2,  Z.K Nr. 3369 me adresë Shijak, Durrës.
Me çmim 23 520 Euro

- Pasuria “Apartament” me sip. 106m2, Nr. Pasurie 8/40+1-20, Z.K Nr. 8512, Vol 35 , Fq. 30,
adresë L. 7, Rr. “Hajdar Demiri”, Durrës. Me çmim 29 848 Euro
 Ankandi Zhvillohet në zyrën e STUDIO PËRMBARIMORE GJYQËSORE “KREON”, me
adr: L.11, Blv.kryesor (ish kinma iliria) ,Kati-2, Durrës, Kontakt Cel 0682096575
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GRABITJET
ARRESTIMET

Plagoset edhe pronari i "Exchange", Gëzim Hoxha. Arrestohen 3 agresorët që morën 9.4 mln lekë

Terror në Fier, maskat grabitin me
automatik pikën e këmbimit valutor
Plagoset me plumb në kokë pronari i ndërtesës,
Agur Vrenozi. Tentoi të ndalonte tre autorët

Kreu i bluve: Shërim të shpejtë të plagosurve

Arrestimi në kohë rekord i grabitësve,
Ardi Veliu vlerëson policinë e Fierit

Grabitja në Fier, njëri
nga autorët u arrestua

në korrik të 2017-ës

FIERFIERFIERFIERFIER

Terror në Fier. Në mes
të ditës dhe në sy të
dhjetëra kalimtarëve,

tre persona kanë grabitur
një pikë të këmbimit valutor
në këtë qytet. Ngjarja e
rëndë përfundoi me pla-
gosjen rëndë të dy person-
ave, të cilët u qëlluan me kal-
lashnikov. Mësohet se gra-
bitësit kanë plagosur pr-
onarin e pikës së këmbimit
valutor, Gëzim Hoxha 64
vjeç, si dhe pronarin e god-
inës, Agur Vrenozi, 53 vjeç.
Ky i fundit tentoi të pengon-
te autorët të largoheshin
dhe u qëllua me plumb në
kokë. Vrenozi ndodhet në
spitalin e Traumës në Tiranë
në gjendje kritike për jetën.
Ndërsa, Hoxha ndodhet në
spitalin rajonal të Fierit jas-
htë rrezikut për jetën.
Burime zyrtare nga Drejto-
ria e Policisë së Qarkut të
Fierit bënë me dije se ngjar-
ja e rëndë ndodhi dje në ven-
din e quajtur "Zogu i Zi",
pranë gjimnazit "Janaq Kil-
ica" të këtij qyteti. Men-
jëherë pas grabitjes me pa-
sojë dy të plagosur, blutë e
Fierit janë vënë në ndjekje
të autorëve të krimit. Bren-
da 90 minutave, policia ka
arrestuar tre agresorët dhe
konkretisht: Zini Fyraj 37
vjeç, banues në Sevaster
Vlorë (me precedent penalë);
Lulëzim Demiraj, banues në
Vajzë Vlorë dhe Dashamir
Gergali 41 vjeç, banues në
Zhupan Fier. Sipas hetuesve
të çështjes, tre agresorëve iu
janë gjetur në çantë 6 360
euro dhe 954 900 lekë.
GRABITJAGRABITJAGRABITJAGRABITJAGRABITJA

Rreth orës 10:55, dy perso-
na të maskuar dhe të arma-
tosur i janë afruar pikës së
"Exhange"-it pranë "Zogut të
Zi" në Fier. Ata kanë
kërcënuar pronarin e pikës
së këmbimit valutor, Gëzim
Hoxha dhe me armën drejtu-
ar nga ai i kanë kërkuar
paratë. Brenda ka qenë një
shitëse, e cila ka kërkuar
ndihmë duke bërtitur. Ndër-
sa 63-vjeçari i ka futur paratë
në çantë, grabitësit kanë ten-
tuar të dalin, por në atë mo-
ment janë përballur me 53-
vjeçarin Agur Vrenozi, i cili
ka dëgjuar thirrjet e shitës-
es. Të kapur në panik, dy gra-

bitësit kanë qëlluar me kal-
lashnikov dhe janë larguar
me një makinë tip "Benz" me
targa AA879JG (sipas poli-
cisë janë të falsifikuara) që
drejtohej nga një person
tjetër. Ngjarja ka shkaktuar
panik, ndërsa shumë qyteta-
rë u kanë ofruar ndihmë dy
të plagosurve. Policia u vu në
ndjekje të tre autorëve dhe
arriti të prangosë fillimisht
njërin prej tyre.
ARRESTIMIARRESTIMIARRESTIMIARRESTIMIARRESTIMI

Pasi kanë marrë çantën
me para (rreth 9.4 milionë
lekë), tre agresorët u lar-
guan me makinë me shpejtë-
si nga vendi i ngjarjes në

drejtim të fshatrave të Fier-
it. Arratia e tyre nuk ka zg-
jatur shumë minuta. Ata
kanë braktisur mjetin dhe
më pas janë larguar me vrap
në këmbë. Pas 30 minutash
është kapur Zini Fyraj
pranë fshatit Baltëz. 37-

vjeçari u hodh në lumë, por
nuk i ka shpëtuar arrestim-
it. Policia i sekuestroi edhe
çantën me para, që grabitën
në pikën e këmbimit valutor.
Më pas është arrestuar edhe
autori i dytë i grabitjes, Lulë-
zim Demiraj në vendin e

quajtur "Ura e Baltëzës" si
edhe autori i tretë në një
banesë në fshatin Baltëz.
Pas kryerjes së veprimeve
hetimore paraprake ka rezu-
ltuar se makina tip "Benz"

me targa AA 879 JG  ishte
vjedhur para disa ditësh në
Vlorë. Ndërkohë që policia
ka sekuestruar kamerat e
sigurisë së bizneseve pranë
pikës së këmbimit.

Njëri prej tre grabitësve të pikës së këmbimit valu
tor në Fier, Zini Fyraj nga fshati Sevaster i Vlorës

rezulton të jetë person me precedentë penalë në fushën
e vjedhjeve. Në korrik të vitit që shkoi, 37-vjeçari së
bashku me disa persona të tjerë u akuzuan për një gra-
bitje në qytetin e Vlorës. Në atë kohë Fyraj u akuzua
për përkrahje të autorit të krimit. Ndërsa u arrestua
pas ngjarjes, nuk dihet më pas si ka vijuar procedura
që ka sjellë lirimin. Më 13 korrik të vitit 2017, policia e
Vlorës bënte me dije: "Në vijim të informacionit të datës
30.06.2017, ku bëhet fjalë për vjedhjen e ndodhur në
lagjen "24 Maji", ku nën kërcënimin e armës së zjarrit
disa persona i kanë
vjedhur 29-vjeçarit A.B.,
një sasi parash prej 4000
eurosh, policia bën me dije
se: Nga veprimet hetimore
intensive, shërbimet e Pol-
icisë së Vlorës kanë bërë
të mundur zbardhjen dhe
dokumentimin e plotë lig-
jor të ngjarjes, identi-
fikimin dhe kapjen e au-
torëve, të cilët janë im-
plikuar duke bashkëpunu-
ar me njëri-tjetrin, si më
poshtë: 1. Vilson Bylaj, 29
vjeç, banues në Vlorë, ar-
restuar si bashkëpunëtor i vjedhjes me armë. 2. Zini
Fyraj, 36 vjeç, banues në Vlorë, arrestuar për veprën
penale "Përkrahja e autorit të krimit", pasi në banesën
e tij është kapur shtetasi Vilson Bylaj. 3. Avdulla Bregu,
29 vjeç, banues në Vlorë, arrestuar për veprat penale
"Prodhimi dhe shitja e narkotikëve" dhe "Kallëzimi i
rremë", pasi dyshohet se u ka shitur drogë  dy shteta-
sve të mësipërm. 4. E.A., 32 vjeç, banues në Vlorë, shpal-
lur në kërkim si bashkëpunëtor i vjedhjes me armë.
Gjithashtu, në kohën e ndodhjes së ngjarjes më datë
30.06.2017 është arrestuar shtetasi Marjo Bregu. Mate-
rialet janë referuar në prokurori për veprat penale:
"Vjedhja me armë e kryer në bashkëpunim", "Prodhimi
dhe mbajtja pa leje e armëve luftarake dhe municion-
eve", "Përkrahja e autorit të krimit", "Moskallëzim kri-
mi", "Prodhimi dhe shitja e narkotikëve".

TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Drejtori i
Përgjithshëm i Policisë së
Shtetit, Ardi Veliu ka
përgëzuar punën e struk-
turave të policisë së Fier-
it, pas kapjes në kohë re-
kord të 3 autoreve të gra-
bitjes me armë të një pike
këmbimi valutor në këtë
qytet, ku mbetën të plago-
sur dy persona. Përmes
një deklarate, kreu i bluve
u shpreh se reagimi në
kohë i policisë së Fierit rrit
besimin e qytetarëve.
Ndërkaq, u uroi shërim të

shpejtë të plagosurve.
"Vlerësim dhe inkurajim
për strukturat e policisë së
Fierit, që në kohë rekord
ndaluan 3 autorët e gra-

bitjes me armë të një pike
këmbimi valutor. Reagim
në kohë e profesional, me
gjithë rrezikun që mbarte
aksioni i ndjekjes, çka rrit
besimin e qytetarëve tek
Policia e Shtetit. Kapja në
kohë e autorëve është një
sinjal domethënës se forca
e ligjit do të godasë ashpër
çdo element kriminal, me
prioritet ata që tentojnë të
agresojnë jetën dhe pronën
e qytetarëve. Shërim të
shpejtë dy të plagosurve!",
deklaroi Veliu.

GRBITJA NË FIER
TË PLAGOSUR

1.Gëzim Hoxha, 64 vjeç,
pronari i pikës së këmbimit
valutor.
2.Agur Vrenozi, 53 vjeç,
pronari i ndërtesës ku ndo-
dhi grabitja.

TË ARRESTUAR
1.Zini Fyraj, 37 vjeç, ban-
ues në Sevaster, Vlorë.
2.Lulëzim Demiraj, banues
në Vajzë, Vlorë.
3.Dashamir Gergali, 41 vjeç,
banues në Zhupan, Fier.

Policia e Fierit gjatë
arrestimit të grabitësve

"Exchange"-i
ku ndodhi grabitja

REPUBLIKA E SHQIPERISE
Zyra permbarimore “Best 2010” SHPALLJE  ANKANDI

Më datë 21 mars 2018 nga ora.08.00-ora.16.00 tek kjo zyrë përmbarimore
do zhvillohet ankandi i I-rë për shitjen e pasurisë  nr.58/54,vol 17, fq 2 të
ndodhur në L.13, ZK 8518, Plazh, Durrës Mbi këtë truall që ka sipërfaqen prej
600 m² rëndon një marrëveshje sipërmarrje.
Prona është e vëllezërve, z.Arben e z.Shkëlqim Riza Brameta
Çmimi fillestar me të cilin hapet ankandi do të jetë 570020 Euro.
Çmimi mund të llogaritet edhe në lek sipas kursit të këmbimit ditor.
Adresa: L. 2, prapa Prokurorisë së Rrethit Durrës. Tel/Fax: 052-22-6000
E-mail: best.2010@permbarues.al, web: www.permbarues.al



E shtunë 3 Mars  2018 -  7AKTUALITET

Osman Osmani: Vëllain e gjeta të lidhur,
më tha se maskat i morën 25 milionë lekë

70-vjeçari: Jemi të terrorizuar nga ajo që ndodhi, policia të kapë autorët

Maskat dhunojnë babë e bijë, iu
marrin 25 milionë lekë në banesë
Kambisti Muslim Osmani: 2 agresorët na lidhën me
çarçafë. Nga dhuna humba ndjenjat për 10 minuta

RRËFIMI
"Ata më mbërthyen dhe më shtynë brenda
shtëpisë. Njëri dorën, tjetri këmbën, më
shtrënguan. Në këtë moment erdhi edhe vajza nga
dhoma tjetër ku po flinte. Edhe atë e zunë. Jam me
fat që shpëtova mirë, pasi do të kisha vdekur. Dy
agresorët më mbyllën gojën, më zunë frymën. Unë
rashë në dysheme, ndërsa ata thanë: 'Mbaroi' ky.
Kam ndenjur dhjetë minuta pa ndjenja dhe më pas
u përmenda", tha kambisti 70-vjeçar.



Grabitet me armë
filiali i një banke

në kryeqytet

DELDELDELDELDELVINËVINËVINËVINËVINË

Një kambist nga Delv
ina dhe vajza e tij
janë dhunuar dhe

grabitur nga dy persona të
maskuar. Agresorët kanë
lidhur babë e bijë me çarçafë,
ua kanë mbyllur gojën me
natriban dhe më pas kanë
marrë një shumë prej 25 mil-
ionë lekësh. Burime zyrtare
nga policia e Sarandës bënë
me dije se ngjarja e rëndë
ndodhi mëngjesin e djeshëm
në banesën e 70-vjeçarit Mus-
lim Osmani, banues në
lagjen "1 Maji" të këtij qyte-
ti. Menjëherë pas sinjalizim-
it për ngjarjen, policia ka
shkuar në vendngjarje dhe
ka nisur hetimet për identi-
fikimin dhe vënien në pran-
ga të autorëve të krimit.
Ndërkohë, i moshuari pohoi
se ka përjetuar momente fer-
ri së bashku me vajzën. Në një
intervistë për "Gazeta Sh-
qiptare", kambisti Osmani
tha se ishte duke dalë nga sh-
tëpia si çdo ditë kur u sulmua
nga maskat. Ai tregoi me de-
taje se si ndodhi ngjarja dhe
si humbi ndjenjat për disa
minuta për shkak të dhunës
së ushtruar nga dy grabitësit.
Muslim Osmani kërkon që
policia dhe prokuroria të zbar-
dhin sa më shpejt ngjarjen dhe
autorët e krimit të përgjigjen
para drejtësisë.

Zoti Muslim, mund të naZoti Muslim, mund të naZoti Muslim, mund të naZoti Muslim, mund të naZoti Muslim, mund të na
thoni se si ndodhi ngjarja?thoni se si ndodhi ngjarja?thoni se si ndodhi ngjarja?thoni se si ndodhi ngjarja?thoni se si ndodhi ngjarja?

Në mëngjes u ngrita dhe
bëra për të dalë jashtë për të
parë kohën. Qe ora 7 pa 20.
Në këtë moment, kur hapa
portën, mu vërsulën dy per-
sona të maskuar. Ata më
mbërthyen dhe më shtynë
brenda shtëpisë. Njëri
dorën, tjetri këmbën, më sh-
trënguan. Në këtë moment
erdhi edhe vajza nga dhoma
tjetër ku po flinte. Edhe atë
e zunë. Jam me fat që shpë-
tova mirë, pasi do të kisha

vdekur. Dy agresorët më
mbyllën gojën, më zunë
frymën. Unë rashë në dys-
heme, ndërsa ata thanë:
'Mbaroi ky'. Kam ndenjur
dhjetë minuta pa ndjenja
dhe më pas u përmenda.

Po pastaj çfarë ndodhi?Po pastaj çfarë ndodhi?Po pastaj çfarë ndodhi?Po pastaj çfarë ndodhi?Po pastaj çfarë ndodhi?
Sa u ngrita, dy personat e

maskuar më lidhën me
çarçafët që i prenë. Iu
hodhën vajzës. I thanë do na
japësh paratë. Vajza u ngrit
e mori paratë dhe ua dha. E

lidhën dhe atë dhe pastaj na
ulën në kolltukë. Pasi morën
paratë si dhe telefonat celu-
larë, agresorët u larguan me
shpejtësi. Na u deshën 20
minuta pastaj për të hequr
çarçafët me të cilët na kish-
in lidhur.

Ju i hoqët maskën njëritJu i hoqët maskën njëritJu i hoqët maskën njëritJu i hoqët maskën njëritJu i hoqët maskën njërit
prej hajdutëve?prej hajdutëve?prej hajdutëve?prej hajdutëve?prej hajdutëve?

Nuk ia hoqa dot. Kur më
qëlloi, që më hodhi në shesh,
ia vura dorën këtu (në
mjekër) i doli fytyra, qe pak
i rrumbullakët. Nuk e hapi
fytyrën, nuk e njoha. Nuk
nxorën armë, por më
hodhën në shesh. Dy agre-
sorët më kanë marrë 22 mil-
ionë lekë dhe 3 mijë euro.
Lekët i kisha tërhequr nga

banka e Delvinës për t'i çuar
në Sarandë.

Dyshon tek ndonjë per-Dyshon tek ndonjë per-Dyshon tek ndonjë per-Dyshon tek ndonjë per-Dyshon tek ndonjë per-
son?son?son?son?son?

Nuk besoj se autorët janë
nga Delvina. Do jenë o nga
Saranda, o nga Vlora.

Zërin ua dëgjove?Zërin ua dëgjove?Zërin ua dëgjove?Zërin ua dëgjove?Zërin ua dëgjove?
Jo, nuk flisnin fare. Asn-

jë llaf. Policia erdhi pas një
ore, nga ora 8 pa ca.

Cili është apeli juaj?Cili është apeli juaj?Cili është apeli juaj?Cili është apeli juaj?Cili është apeli juaj?
Kërkoj që policia dhe

prokuroria të gjejnë dhe të
venë në pranga dy personat
që më dhunuan mua dhe
time bijë dhe që na morën
paratë. Nuk i kam askujt
borxh. Është e tmerrshme të
të dhunojnë në shtëpinë
tënde.

DELDELDELDELDELVINË VINË VINË VINË VINË - Pak orë pas
ngjarjes së ndodhur në
Delvinë, ku një kambist u
grabit në banesën e tij
nga persona ende të paid-
entifikuar, ka reaguar
vëllai i tij. Tejet i trondi-
tur, Osman Osmani rrëfeu
momentet e para pas gra-
bitjes. Ai tha se ishte zg-
juar nga të lehurat e qen-
it dhe se vëllai i ka thënë
se grabitësit i kanë mar-
rë 25 milionë lekë. "Ngjar-
ja ndodhi rreth orës 06:00.
Sa u ngrita në mëngjes,
më doli vëllai i lidhur në
fytyrë dhe më kërkonte
ndihmë. 'Më vodhën
paratë, më vodhën paratë'.
Unë vajta kërkova, i
rashë rrotull, nuk gjeta

TIRANË - TIRANË - TIRANË - TIRANË - TIRANË - Një bankë e nivelit
të dytë, në rrugën dytësore
Tiranë-Vorë ka rënë pre e një
grabitjeje në orët e para të
mëngjesit të djeshëm. Tre per-
sona të maskuar dhe me
armë kanë hapur me forcë
derën e bankës dhe kanë
kërcënuar e dhunuar rojën.
Policia bëri me dije se në mo-
mentin që grabitësit u përpo-
qën të marrin kasafortën, ka
rënë alarmi. Autorët janë lar-
guar, ndërsa kanë marrë
vetëm një shumë të vogël prej
200 mijë lekësh që ndod-
heshin në arkë. Grupi heti-
mor ka sekuestruar kamer-
at e sigurisë dhe ka nisur he-
timet për të identifikuar dhe
kapur autorët e grabitjes.

Arbër Sulo

gjë. Si duket, grabitësit kanë
qenë me mjet. Do e kenë rua-
jtur se mua më lehu qeni, po
nuk më vajti mendja. Si

duket e kanë pritur të dilte
në pazar. Dy persona thonë
se kanë qenë", tha vëllai i
kambistit.

Kambisti Muslim Osmani,
duke folur për “GSH” Bnesa e familjes Osmani

Vellai i kambistit,
Osman Osmani

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: “Sigurimi i pronës për disa objekte të
Bankës së Shqipërisë, për një periudhë 1 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 6,384,000 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: “Sigurimi i pronës për disa objekte të
Bankës së Shqipërisë, për një periudhë 1 vjeçare”

Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit, në
Bankën e Shqipërisë, deri më datë 28 Mars  2018, ora 11:00, kohë në të cilën do të hapet edhe tenderi,
ku ftohen të marrin pjesë kandidatët ose përfaqësuesit e autorizuar të tyre.
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SHKURT
Nën akuzë për trafik droge nga Saranda në

Greqi, lihen në burg 12 të arrestuarit
SARANDE SARANDE SARANDE SARANDE SARANDE - Paraditen e djeshme është zhvilluar se-

anca gjyqësore për caktimin e masës së sigurisë për 12
të arrestuarit e operacionit "Piramida" gjatë së cilit u
godit një grup i trafikut të drogës nga Saranda në Greqi.
Gjykata e Sarandës vendosi të vlerësojë të ligjshëm ar-
restimin dhe të caktojë masën e sigurisë "Arrest në burg"
për 12 të dyshuarit, Ajas Lile, Altin Sakaj, Kastriot Muka,
Armand Kociu, Fatjon Dule, Mario Zybo, Afron Halili,
Osman Halili, Enea Duro, Emilio Mehmeti, Torio (Viktor)
Ruci dhe Eristjan Bejko. Të dyshuarit përfaqësoheshin
nga avokatët: Flamur Lazaj, Verdi Haderi, Julian Sinomati,
Leze Zisi, Aurel Kurani, Noreta Kalcuni, Agim Ahmeti e
Marsela Aliaj. Ndërkohë bëhet me dije se për këtë grup
trafikantësh janë edhe 4 shtetas në kërkim policor.

Lejuan makinën me drogë të kalojë kufirin,
bien në pranga dy policë në Kapshticë

KAPSHTICE KAPSHTICE KAPSHTICE KAPSHTICE KAPSHTICE - Shërbimi për Çështjet e Brendshme
dhe Ankesave (SHÇBA) Korçë, vunë në pranga ditën e
djeshme 2 punonjësi të Policisë në Pikën Kufitare të
Kapshticës. Bëhet fjalë për Robert Demirajn me detyrë
kontrollor në vijën e dytë dhe Mihallaq Necofski me
detyrë shoqërues qeni. Sipas policisë arrestimi i tyre
është bërë për veprën penale të "Shpërdorimit të
detyrës", pasi duke qenë me shërbim nuk kanë kon-
trolluar dhe kapur një automjet me drogë, i cili u
bllokua nga policia greke. Në automjetin që drejtohej
nga shtetasi R.H. 24 vjeç dhe pasagjer L.S. 32 vjeç,
pas kontrollit policia greke konstatoi në karrocerinë
e mjetit 60 kilogram kanabis.

5 tonë hashash në Itali, zbulohet skema e
bashkëpunimit të shqiptarëve me kapot kalabrezë

ITITITITITALIALIALIALIALI- Zbardhen të tjera detaje lidhur me operacionin
e dy ditëve më parë në Itali, ku pas sekuestrimit të rreth
5 tonë hashash që vinte nga Shqipëria, janë arrestuar 25
persona. Mësohet se mes të arrestuarve në kuadër të op-
eracionit të koduar "Stammer2-Melina", ndodhen edhe tre
kokat e trafikut. Këta persona dyshohet se janë përgjegjës
për transportimin e lëndës narkotike nga Shqipëria drejt
Italisë. Mediat italiane raportojnë se kokat kalabreze të
organizatës kishin rënë në kontakt me trafikantët nga
Brindisi dhe me kultivuesit e kanabisit nga Shqipëria. Pasi
droga kultivohej në Shqipëri, ajo trafikohej përmes detit
në Brindisi dhe u dorëzohej ndërmjetësve, të cilët më pas
e shpërndanin tek pjesa tjetër e grupit.

Prokurorët e çështjes: Sinjalizimi për ngarkesën me 613 kg kokainë erdhi nga Italia

Kokaina në Durrës, burg shoferit e menaxherit
Avokati: Prokuroria s'ka prova, Lushaj është punëtor i thjesht

Ina Allkanjari

TIRANETIRANETIRANETIRANETIRANE

Gjykata e Krimeve të
Rënda vendosi ditën
e djeshme masën e

sigurisë "arrest me burg",
për shoferin Donaldo Lush-
aj dhe menaxherin Arman-
do Pezaku, pas kapjes së 613
kg kokainë në një kontenier
bananesh në Durrës. Të dy
shtetasit e mësipërm dysho-
hen për përfshirje në
trafikimin e kokainës. Ndaj
tyre rëndon akuza e trafikut
të narkotikëve kryer në
bashkëpunim, mbetur në
tentativë. Pas përfundimit të
seancës, avokati i Donaldo
Lushaj, Maks Haxhia ka
thënë se klienti i tij është një
punëtor dhe nuk ka lidhje
me drogën. "Donald Lushaj
është një punëtor që pagu-
het me 25 mijë lekë dhe nuk
ka asnjë post në kompani.
Ndaluan një grup punë-
torësh dhe s'kemi çfarë të
fshehim. Nuk ka persona të
tjerë të përfshirë. Nuk u

paraqitën asnjë provë dhe
janë lidhur vetëm me faktin
se janë kapur 613 kg drogë.
Nuk ka asnjë përgjim që lid-
het me implikimin e Arber
Cekaj"- tha avokati Maks
Haxhia. Për mediat reaguan
edhe familjarët e shoferit të

kompanisë pelikani Trans-
port, Armando Pezaku, të
cilët këmbëngulin se i
afërmi i tyre është i pafa-
jshëm. "Pretendoj se Ar-
mandi është punëtor firme,
nuk ka të drejtë me kamion-
in të luajë as pesë metra. Fir-

ma 'Pelikan Transport' e
merr në telefon dhe i thotë
si të lëvizi. Armandi ka pesë-
gjashtë muaj që është punë-
suar dhe punonte me konte-
nierë. Nuk ka lidhje fare Ar-
mandi me kamionin. Shteti
ka mundësi ta zgjidhi, por
për mendimin tim ka dorë
shteti vetë. Ata e kanë tele-
fonin e Armandit, le ta veri-
fikojnë. Ai është shofer ko-
mpanie dhe vepron si i thotë
firma, verifikojeni" - u
shpreh xhaxhai i tij. Ndërko-
hë gjatë seancës për vlerë-
simin e masës së sigurisë për
dy të arrestuarit e vetëm
gjatë operacionit, prokurori
Edvin Kondili konfirmoi se
sinjalizimi për ngarkesën
prej 613 kilogramë kokainë,
që u bllokuan në Maminas
në magazinat e Arbri Gar-
den erdhi nga shërbimet e
huaja partnere, u shprehen
burime të sigurta të Top
Channel. Në momentin kur
kontenieri me 20 tonë ba-
nane ndodhej në portin
Livornos në Itali, autoritetet
doganiere kanë hedhur dy-
shime për ngarkesën. Në
këtë moment është njoftuar
vendi pritës, që është Sh-
qipëria, pavarësisht se rezu-
lton se kontenieri ka vazhd-
uar udhëtimin në Maltë për
të përfunduar më tej në Por-
tin e Durrësit. Njoftimi, sipas
qëndrimit të Prokurorisë i
është bërë Drejtorisë së
Përgjithshme të Doganave
në Tiranë, e cila ka nisur
hetimin në datën 27 shkurt
atëherë kur është regjistru-
ar edhe procedimi në kon-
troll në bazë të analizës së
riskut. Më tej, operacioni si-
pas prokurorisë së Krimeve
të Rënda ka vazhduar me
dorëzim të kontrolluar për
të konfirmuar se ngarkesa do
të dorëzohej në magazinën e
"Arbëri Garden" në Mami-
nas.
ARRESTIMI

Rolando Lushaj dhe shof-
eri i "Pelikani Tranport" Ar-

mando Pezaku, në momen-
tin e arrestimit kanë preten-
duar se nuk ka asnjë sasi
droge në ambientet e kami-
onit dhe kontinierit. Policisë
i është dashur të verifikojë
kontinierin fizikisht dhe me
skaner, për të konstatuar
pakot me lëndë narkotike
Kokainë. Gjatë marrjes në
pyetje në polici të dy person-
at nuk kanë pranuar
akuzën, duke pohuar se ish-
in thjesht punëtorët e bi-
znesmenit Arbër Çekaj.
Shoferi Pezaku mësohet t'u
ketë thënë hetuesve se
punon tek kompania "Peli-
kani Transport". "Jemi të

kontraktuar nga firma "Ar-
bri-Garden" dhe unë isha
personi që duhet të merrja
kontenierët". Të njëjtën gjë
ka pretenduar edhe Lushaj,
"kam kryer procedurat doga-
nore dhe kam shoqëruar
mallin në magazinë". Më
herët pronari i kompanisë
'Arbri Garden', Arbër Çekaj,
I cili është shpallur në
kërkim, në një lidhje tele-
fonike me News24, ka komu-
nikuar nga Gjermania.
Çekaj deklaroi tha se nuk ka
lidhje me kokainën dhe se
është nisur për në Shqipëri
dhe do të japë versionin e tij
në prokurori.

AVOKATI MAKS HAXHIA
"Donald Lushaj është një punëtor që paguhet me
25 mijë lekë dhe nuk ka asnjë post në kompani.
Ndaluan një grup punëtorësh dhe s'kemi çfarë të
fshehim. Nuk ka persona të tjerë të përfshirë.
Nuk u paraqitën asnjë provë dhe janë lidhur
vetëm me faktin se janë kapur 613 kg drogë. Nuk
ka asgjë përgjim që lidhet me implikimin e Arbër
Çekaj" - tha avokati Maks Haxhia.

Kokaina e sekuestruar në kontenier

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

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

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

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

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

 Të angazhohen drejtpërdrejt me Përfaqësuesit e BERZH.

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

Për më shumë informacion për TAP dhe investimin potencial të BERZH në
këtë projekt ju lutem vizitoni:
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/trans-adriatic-pipeline-
project.html
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Taksa mbi shtëpitë, 0.05% e vlerës së tregut të ndërtesës, pagesa me faturën e dritave

Ministri Ahmetaj: Taksa mbi
pronën, ja sa do të paguani

Nga 1 prilli hyn në fuq formula e re, 10 kategoritë që përjashtohen

Nga 1 prilli çdo individ
që ka në pronësi sh
tëpi ose biznes do të

paguajë taksën mbi pronën
me faturën e energjisë. For-
mula e re parashikon që tak-
sa e ndërtesës për familjarët
do të jetë 0.05% e vlerës së
banesës, pra nëse një shtëpi
ka një vlerë prej 10 milionë
lekësh, qytetari duhet të
paguajë në muaj 500 lekë, që
përkon me 0.05 përqin-
dëshin, ndërsa për bizneset
kjo taksë do të jetë 0.15%.
Ministri i Financave dhe
Ekonomisë, Arben Ah-
metaj, bëri të ditur dje se
qeveria po merret me proce-
durat e fundit dhe brenda
marsit do të merret vendimi
përfundimtar. "Në një prill
do të nisë me metodologjinë
e re, nivelin e ri, taksimi i
ndërtesave, i pronës siç i ref-
eroheni ju, në të gjithë Sh-
qipërinë. Do të jetë patjetër
një agjent, që ne mendojmë
të jetë OSHEE-sa", tha min-
istri Arben Ahmetaj. Minis-
tri ndër të tjera bëri të ditur
se huaja për pasuritë e palu-
ajtshme është rritur me 6%.

Ahmetaj në fjalën e tij dha
një panoramë të përgjiths-
hme të ecurisë së ekonomisë
në vend. "Pati 12.1% rritje
eksportet në 2017, ja nga
vjen monedha e huaj. Rritja
e eksporteve në janar është
23.6%, perspektiva është e
mirë, ka përmirësim të bi-
lancit të pagesave. Është
përmirësuar ekonomia për
shkak të reformave. Ek-
sportet bujqësore në janar
2018 janë rritur 40.3%. Borx-
hi publik ka qenë në trajek-
tore rënëse nga 2013 në 2017",
- tha ministri.
PËRJASHTOHENPËRJASHTOHENPËRJASHTOHENPËRJASHTOHENPËRJASHTOHEN
NGA NGA NGA NGA NGA TTTTTAKSAAKSAAKSAAKSAAKSA

Përjashtohen nga taksa
mbi ndërtesën, shtëpinë, 10
kategori. Të përjashtuara
nga detyrimi janë ndërtesat
e banimit të kryefamiljarëve
që përfitojnë pension pleqë-
rie ose pension social, që
janë me banim në fshat ose
qytet, kur familja përbëhet
vetëm nga pensionistët.
Ndërtesat e banimit të krye-
familjarëve që trajtohen me
ndihmë ekonomike. Banesat
sociale, objektet e kultit dhe
ato që u shërbejnë klerikëve
etj.
ÇMIMET EÇMIMET EÇMIMET EÇMIMET EÇMIMET E
REFERENCËS NËREFERENCËS NËREFERENCËS NËREFERENCËS NËREFERENCËS NË
TIRANËTIRANËTIRANËTIRANËTIRANË

Çmimet e referencës për
Tiranën variojnë nga 60
mijë lekë për m2 deri në 190
mijë lekë për m2. Referuar
tabelave, çmimi fiskal për
shitblerjen e apartamenteve
në zonën e ish-Bllokut ka
mbetur i pandryshuar. Çmi-
mi i apartamenteve për këtë
zonë do të vazhdojë të jetë
190 mijë lekë për metër ka-
tror. Sipas tabelave, rritje të
çmimit fiskal për shitblerjen
e apartamenteve është
shënuar në Rrugën Bardhyl,
"Xhamlliku", "Profarma",
rruga "Kongresi i Manastir-
it" dhe bulevardi "Zhan
Dark". Qeveria ka shtrenj-
tuar edhe çmimet e shitbler-

jeve të apartamenteve për
Rrugën e Durrësit. Në tabelë
kjo përkon me zonën kadas-
trale 3/1, ku çmimi më parë
ishte 75 mijë lekë për metër
katror, ndërsa sot bëhet 77
mijë lekë për metër katror,
me një rritje prej 2 mijë le-
kësh për metër katror. Çmi-

mi i referencës për këtë zonë
më parë ishte 100 mijë lekë
për metër katror, ndërsa
bëhet 102 mijë lekë për
metër katror, pra rritet 2
mijë lekë. Ndërsa çmimi
fiskal për zonën 1/1, që përf-
shin "Ali Demin" dhe fsha-
tin Shkozë është ulur 300

Ornela Manjani

Jorida Tabaku: Deklaratat
e Ahmetajt, të pavërteta

Deputetja e Partisë
Demokratike, Jorida

Tabaku, ka reaguar pas
deklaratës së djeshme të
ministrit të Financave,
Arben Ahmetaj, ku gjatë
një takimi me gazetarët
tha se ky është viti i parë
elektoral me suficit bux-
hetor, ndërsa u shpreh se
qëndrimi i PD-së për një
taksë të sheshtë prej 9%
ka në themel rrënimin e
qytetarëve. Sipas Taba-
kut, asgjë nga ato që tha
Ahmetaj nuk janë të
vërteta. Ajo sjell disa shi-
fra krejt të tjera nga ato të
përmendura nga ministri.
"Ndoqa dje deklaratën e
ministrit Ahmetaj dhe
zhurmën që ajo shkaktoi

në media si pasojë e të qenu-
rit bombastike, por pa asnjë
të vërtetë aty brenda. Dek-
laroi se protesta e opozitës ka
krijuar ngërç në ekonomi,
por përpara se opozita të dilte
në protestë duke hapur dhe
çadrën e lirisë, qeveria nuk
mundi të sillte asnjë investi-

tor serioz dhe strategjik,
ndonëse ka miratuar në
Kuvend dy ligje, por pa as-
një rezultat. Tani që ka
dështuar me sukses në In-
vestimet Strategjike të
Huaja, do të gjejë një justi-
fikim dhe përmend çad-
rën", reagon Tabaku.

lekë për metër katror. Nga
98 mijë lekë për metër ka-
tror, me udhëzimin e ri bëhet
97,700 lekë për metër katror.
Ulje modeste ka shënuar
edhe çmimi i tregut të apar-
tamenteve në zonën e "9-
Katësheve" prej 500 lekësh
për metër katror.

SHKALLA E TAKSËS

Shkalla e taksës mbi ndërtesat, e cila aplikohet si përqindje e bazës së taksës,

është si më poshtë:

a) 0,05% për ndërtesën që përdoret, shfrytëzohet për banim.

b) 0,15% për ndërtesën që përdoret, shfrytëzohet për veprimtari ekonomike.

c) 30% e shkallës së taksës përkatëse për të gjithë sipërfaqen ndërtimore, për të

cilën zhvilluesi është pajisur me leje ndërtimi dhe nuk ka arritur ta përfundojë atë

sipas afatit të përcaktuar në aktin e miratimit të kërkesës për leje ndërtimi.

ÇMIMET E REFERENCËS PËR
TË GJITHA ZONAT NË TIRANË

PËRJASHTOHEN NGA TAKSA MBI NDËRTESAT:

1) Pronat e shtetit dhe të njësive të qeverisjes vendore,
që përdoren për qëllime jofitimprurëse.
2) Pasuritë në pronësi të shtetit, të kaluara me vendim
të Këshillit të Ministrave, nën administrimin e shoqërive
publike shtetërore.
3) Ndërtesat e banimit që shfrytëzohen nga qiramarrësi
me qira të paliberalizuara.
4) Banesat sociale në pronësi të bashkive.
5) Pasuritë e paluajtshme-ndërtesa, pronë e
subjekteve juridike ose fizike, që në bazë të
marrëveshjeve me bashkitë përdoren nga këto të fundit
si banesa sociale.
6) Ndërtesat që përdoren nga komunitetet fetare në
funksion të veprimtarisë së tyre.
7) Strukturat akomoduese "hotel/resort me katër dhe
pesë yje, status special", sipas përcaktimit në
legjislacionin e fushës së turizmit dhe që janë mbajtës
të një marke tregtare të regjistruar dhe njohur
ndërkombëtarisht "brand name".
8) Ndërtesat e banimit të kryefamiljarëve që përfitojnë
pension pleqërie ose pension social, që janë me
banim në fshat ose qytet, kur familja përbëhet vetëm
nga pensionistët.
9) Ndërtesat e banimit të kryefamiljarëve që trajtohen
me ndihmë ekonomike.
10) Ndërtesat kulturore, nën mbrojtje të përkohshme
ose të përhershme, për kohën në të cilën deklarohet
mbrojtja, sipas legjislacionit në fuqi për monumentet e
kulturës dhe/ose trashëgiminë kulturore.

Ministri i Financave dhe
Ekonomisë, Arben Ahmetaj

Deputetja e PD-së,
Jorida Tabaku

"Xhamlliku", "Profarma", Rr. Bardhyl,
Rr."Kongresi i Manastirit" 77. 000 lekë për m2.
"Porcelan", "Kinostudio", Rr. "Hoxha Tasim",
fshati "Linzë" 60.000 lekë për m2.
Kompleksi i spitaleve, SHIK, "Oxhaku", Allias,
Tufinë 70.000 lekë për m2.
Rr. "Njazi Meka", Bregu i Lumit, Allias i Ri,
"Myslym Keta" 60". 000 lekë për m2.
Ish-Blloku, Libri Universitar, "Vodafon"
190. 000 lekë për m2.
Stadiumi "Selman Stermasi", Liqeni Artificial
132. 000 lekë për m2.
Kopshti Botanik, Rr. "Komuna e Parisit", Liqeni
Artificial 107. 000 lekë për m2.
Hotel "Diplomat", blloku "Vasil Shanto", Selitë e
Vogël 82. 000 lekë për m2.
Shkolla Teknologjike, "Kombinati", Vaqarr, Selitë,
Yzberisht, Sharrë  65. 000 lekë për m2.
Gjykata e Rrethit, ish-Ekspozita 72 000 lekë
për m2.
Bar "Piazzi" Blloku gjatë rrugës "Zogu i Parë",
Rruga "Fortuzi" deri te "Mine Peze", 130. 000 lekë
për m2.
Stacioni i Trenit, Arkia e Përgjithshme, Hipoteka,
100. 000 lekë për m2.
"Don Bosko", Fabrika e Këpucëve, Bregu i Lumit,
"Rr.Siri Kodra" 77 000 lekë për m2.
PTT, Telekomi, ish-Lidhja e Shkrimtarëve
145.000 lekë për m2.
"Myslim Shyri", "Drejtoria e Policisë", Kisha
Katolike 139.500 lekë për m2.
Ish-blloku i ambasadave, Prokuroria, Rruga e
Durrësit 102. 000 lekë për m2.
"Ferluti", ish-uzina "Tirana", Shkolla e Partisë 87.
000 lekë për m2.
Laprakë, Drejtoria e Doganave, Bregu i Lumit,
Fushë- Mëzes, 70. 000  lekë për m2.
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UNICEF: 6.2 vdekje për 1000 fëmijë të lindur

Alarmi mbi vdekshmërinë
foshnjore, Shqipëria e dyta në rajon

Veliaj: Ja si duhet të aplikoni

Mbështetje financiare
për fermerët e Tiranës

"Prej janarit të 2018-ës, plot 15 mijë familje në vend kanë përfituar rritje të masës së ndihmës ekonomike"

Si mund të përfitoni ndihmë ekonomike nga bashkia
Burime nga MSHMS: Do të garantohet vetëm pagesë e plotë

MIJË LEKË NË
MUAJ
Përveç eliminimit të
abuzivitetit, skema e
re rrit pagesën e
ndihmës ekonomike
për familjet e varfra,
duke garantuar
vetëm ndihmë të
plotë dhe jo pagesa
8 apo 10 mijë lekë
në muaj që kishte
skema e vjetër.
"Bashkitë mund të
përdorin që sot këtë
fond për t'iu dhënë
ndihmën ekonomike
familjeve që nuk
kanë arritur të
përfshihen në
skemë dhe që nuk
janë abuzuese.
Vlen të theksoj
faktin që shumë
bashki kanë nisur ta
bëjnë këtë",-
tregojnë burimet
nga Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
për "GSH".

8
MIJË FAMILJE
RRITJE TË
NDIHMËS
EKONOMIKE
Prej muajit janar të
2018-ës, plot 15
mijë familje kanë
përfituar rritje të
ndihmës ekonomike
e shtojnë se
aktualisht nuk ka
më ndihmë të
pjesshme, por
vetëm ndihmë të
plotë.

15

Të gjithë ata fermerë
kryeqytetas që duan të

zhvillojnë më tej aktivite-
tin e tyre bujqësor apo bleg-
toral, tashmë mund të për-
fitojnë financim nga shteti
për investimet që do të
kryejnë. Bashkia e Tiranës
dhe Agjencia për Zhvil-
limin Bujqësor dhe Rural
zhvilluan dje një bash-
këbisedim me fermerë në
Farkë, ku prezantuan
mundësitë e përfitimit nga
skemat kombëtare të
mbështetjes për bujqësinë,
për të gjithë ata që ush-
trojnë veprimtari në fush-

ën e bujqësisë, blegtorisë
dhe agrobiznesit. Kryebash-
kiaku Erion Veliaj theksoi se
kjo është mundësi e mirë për
zhvillimin e bujqësisë dhe
agroturizmit në zonat rurale
të Tiranës. "Kush ka një ide
në këto 52 kategori, si të sh-
tojë prodhimin, si të blejë
makineri, si të ambalazhojë
mallin, si të fusë shërbime
hotelerie në bujtinën e tij në
fshat ose si të marrë certi-
fikimet ISO, kanë një
mundësi financimi nga shte-
ti shqiptar. Kush ka një ide,
mjafton vetëm NIPT-i, karta
e identitetit, shkon te zyra e

AZHBR-së në Tiranë", - u
shpreh Veliaj. Më tej ky i
fundit u bëri thirrje ferm-
erëve që të shfrytëzojnë
mundësinë për të marrë
mbështetje financiare nga
shteti. Të drejtën e aplikim-
it për grante e kanë të gjithë
fermerët, të cilët janë të pa-
jisur me NIPT dhe aplikojnë
për grante deri në datën 28
mars 2018.

Shqipëria renditet e dyta
në rajon përsa i përket

numrit të lartë të vdekjeve
të foshnjave. Sipas një
raporti nga UNICEF, vendi
ynë për vitin 2017 ka 6.2
vdekje për 1000 fëmijë të
lindur, ndërsa i vetmi shtet
në rajon që ka një normë
vdekshmërie më të lartë
është Maqedonia, e renditur e 26-ta, me 8.3
vdekje për 1000 fëmijë të lindur. Vdekjet e
fëmijëve nën 1 vjeç në Shqipëri u rritën
me mbi 19 për qind gjatë vitit 2016, duke
shënuar edhe rritjen e parë në dy dekada
të këtij treguesi, edhe sipas të dhënave
statistikore të publikuara nga Instituti i

Statistikave. Gjatë vitit
2016, 277 fëmijë nën një
vjeç humbën jetën nga 233
vdekje të tilla që qenë
shënuar në vitin 2015.
Treguesi i vdekshmërisë
foshnjore, i cili mat num-
rin e vdekjeve nën 1 vjeç
në raport me lindjet, u rrit
nga 7.1 në 8.7. Në total, në

Shqipëri u regjistruan 277 vdekje të tilla,
nga të cilët, 146 qenë meshkuj dhe 131 fem-
ra. Gjatë vitit 2016 në Shqipëri u regjistru-
an 31,733 lindje dhe vdekshmëria foshnjore
rezulton 8.7 për mijë. Vdekshmëria fosh-
njore pati shënuar nivelin më të ulët në
histori në vitin 2015 me 7.1 vdekje për mijë.

Voltiza Duro

Të gjithë qytetarët që
plotësojnë kriteret lig
jore mund të përfi-

tojnë nga ndihma
ekonomike duke u drejtuar
pranë bashkive përkatëse, të
cilat kanë në dispozicion 6%
të fondit tërësor të skemës.
Burime zyrtare nga Minis-
tria e Shëndetësisë, Sportit
e Rinisë bëjnë me dije për
"Gazeta Shqiptare" se masa
e pagesës për përfituesit ësh-
të po njësoj si masa e ndih-
mës ekonomike, por kriter-
et përcaktohen nga bashkia.
"Bashkitë mund të përdorin
që sot këtë fond për t'u
dhënë ndihmën ekonomike
familjeve që nuk kanë arri-
tur të përfshihen në skemë
dhe që nuk janë abuzuese.
Vlen të theksoj faktin që
shumë bashki kanë nisur ta
bëjnë këtë",-tregojnë bu-
rimet nga MSHMS për
"GSH". Më tej, këto burime
theksojnë se përveç elimin-
imit të abuzivitetit, skema e
re rrit pagesën e ndihmës
ekonomike për familjet e
varfra, duke garantuar
vetëm ndihmë të plotë dhe
jo pagesa 8 apo 10 mijë lekë
në muaj që kishte skema e
vjetër. Gjithashtu, përfaqë-
sues nga Ministria e Shënde-
tësisë dhe Mbrojtjes Sociale
bëjnë me dije se prej muajit
janar të 2018-ës, plot 15 mijë
familje kanë përfituar rritje
të ndihmës ekonomike e sh-
tojnë se aktualisht nuk ka
më ndihmë të pjesshme, por
vetëm ndihmë të plotë.
"Masa e përfitimit të ndih-
mës ekonomike kalkulohet

në bazë familjeje, numër
anëtarësh etj. Masa varion,
ku maksimalja është 80 mijë

lekë të vjetra plus subvenci-
one (kompensim energjie,
për çdo fëmijë në shkollë ka

subvencion, për çdo fëmijë
të vaksinuar ka subvenci-
on)",-tregojnë për GSH për-
faqësuesit e MSHMS-së.
ANKESAT

Ndërkohë, Ministria e
Shëndetësisë dhe Mbrojtjes
Sociale, ditën e djeshme ka
ftuar të gjithë qytetarët që
kanë pretendime për mo-
spërfshirjen në skemën e
ndihmës ekonomike, që të
parashtrojnë ankesën e tyre
pranë zyrave rajonale të
shërbimit social dhe të riap-
likojnë për përfshirjen në
skemë. Këto zyra të shërbim-
it social në çdo rajon do të
jenë të hapura çdo ditë, nga
ora 08.00 e mëngjesit deri në
orën 19.00. "Reforma e Ndi-
hmës Ekonomike është një
proces që as nuk ndalet, e as
nuk kthehet mbrapa me
manovra politike abuzive.
Ajo është hartuar në bazë të
një marrëveshjeje të nënsh-
kruar nga qeveria Berisha
me Bankën Botërore dhe

është testuar me sukses për
dy vjet me radhë nga qever-
ia "Rama 1", në Tiranë, Dur-
rës e Elbasan, në bash-
këpunim të ngushtë me ek-
spertët e Bankës Botërore",-
theksohet në deklaratën e
ministrisë. Kjo e fundit sh-
ton se njëkohësisht, është
ngritur dhe po funksionon
sistemi i ndërveprimit mes
Shërbimit Social Shtetëror
dhe Shërbimit Kombëtar të
Punësimit, për përfshirjen

me prioritet në programet e
punësimit e të trajnimit të
personave të aftë për punë,
që kanë dalë nga skema e
ndihmës ekonomike. Më tej
MSHMS i ka bërë thirrje
opozitës dhe posaçërisht
kreut të saj, që në vend se
të keqpërdorin për hesapet
politike të partisë njerëzit
që ankohen për mospërf-
shirjen në skemën e re të
ndihmës ekonomike, të ndi-
hmojnë në përfshirjen e
tyre përmes bashkive për-
katëse. "Duke përgëzuar të
gjithë ata që gjatë këtyre
javëve të para të zbatimit të
reformës i janë drejtuar
Zyrave të Punës apo pro-
grameve të aftësimit profe-
sional, ne i inkurajojmë të
gjithë të tjerët, të bëjnë të
njëjtën gjë",-thotë Ministria
e Shëndetësisë. Ndërkohë,
kjo e fundit thekson se po
bëhen verifikimet një për
një nga strukturat e
mbrojtjes sociale mbi pre-
tendimet e subjekteve të
prekura nga reforma.

MASA E PËRFITIMIT
"Masa e përfitimit të ndihmës ekonomike kalkulohet
në bazë familjeje, numër anëtarësh etj. Masa
varion, ku maksimalja është 80 mijë lekë të vjetra
plus subvencione (kompensim energjie, për çdo
fëmijë në shkollë ka subvencion, për çdo fëmijë të
vaksinuar ka subvencion)",-tregojnë për "GSH"
përfaqësuesit e MSHMS-së. Ditën e djeshme kjo e
fundit ka ftuar të gjithë qytetarët që kanë
pretendime për mospërfshirjen në skemën e
ndihmës ekonomike, që të parashtrojnë ankesën e
tyre pranë zyrave rajonale të shërbimit social dhe të
riaplikojnë për përfshirjen në skemë.

Subvencionimi

 Kryebashkiaku
Erion Veliaj

gjatë takimit
me fermerët
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Gjykata lë në burg autorët e sulmit, Ernest Gjoka i fal

Tifozi: Trajnerin e godita se më ofendoi,
nuk kisha thikë dhe s’doja ta vrisja

FALJA
"Më vjen shumë keq për atë djalin që më sulmoi. Më
vjen keq, sepse ai është një viktimë në këtë rast.
Zoti e ruajtë. S'kam çfarë të them përveçse më vjen
shumë keq dhe s'dua të jem fare pjesë e kësaj
pune. Unë uroj që t'i shkojë sa më mirë atij
pavarësisht nga ajo që ndodhi", tha dje për trajneri
Ernest Gjoka për "Gazeta Shqiptare"



 Frrok Gjakoni: S’e pranuan në mësim për 5 min vonesë. Ia morën jetën për fjalë goje

Vritet me thikë në zemër 16-vjeçari
në Durrës, bie në pranga autori

Angjelo Gjakoni, nxënës në vitin e tretë në gjimnaz

SHKSHKSHKSHKSHKODËR ODËR ODËR ODËR ODËR - Gjykata e
shkallës së parë në Shkodër
ka vendosur masën e sig-
urisë "arrest me burg" për
dy autorët e dyshuar të sul-
mit ndaj trajnerit të Vl-
laznisë Ernest Gjoka.
Bëhet fjalë për Nehat
Fojletën që më 22 shkurt
sulmoi trajnerin dhe Sehar
Xhenje që e priti në makinë
agresorin. Gjatë fjalës së tij,
Foljeta i ka qëndruar të
njëjtit version që ka dhënë
më parë në polici, duke
thënë se ka qenë duke parë
stërvitjen e Vllaznisë atë
ditë. "Isha duke parë stër-
vitjen, pasi jam tifoz i
çmendur i Vllaznisë. Pasi
dola kur përfundoi stërvit-
ja, pashë teknikun Gjoka
duke u bërë gati të largohej
me makinën e tij. I thashë

se po na e fundos Vllaznisë
duke parë rezultatet e dobë-
ta dhe pozicionin kritik të
ekipit në renditje. Trajneri
më ofendoi menjëherë me
fjalë banale. Unë nuk durova

fyerjen dhe ofendimin e tij
dhe e godita. U përleshëm për
pak sekonda, sepse edhe tra-
jneri më goditi dhe më pas u
largova. Gjithçka ishte rastë-
sore dhe ndodhi spontanisht

në ato momente. Nuk është e
vërtetë se kam pasur thikë
apo se kam dashur ta vras siç
akuzohem", është shprehur
Nehat Foljeta në sallën e gjy-
qit. Ndërkaq, avokati mbrojtës
Agim Martini kërkoi një masë
më të butë për klientin e tij.
Nga ana tjetër, Sehar Xhenje
ka mohuar akuzat ndaj tij
duke thënë se nuk kishte dije-
ni për ngjarjen. "Unë shkova
për të marrë shokun tim tek
stërvitja e Vllaznisë, pasi
kishte përfunduar. Unë nuk
kam asnjë lidhje me ngjarjen.
Nuk e kisha idenë se çfarë

kishte ndodhur dhe nuk jam
i përfshirë në këtë ngjarje.
Unë jam larguar normalisht,
pasi mora shokun tim", ka de-
klaruar Xhenje. Sehar Xhen-
je akuzohet si bashkëpunë-
tor dhe për veprën penale
"deklarim i rremë përpara
oficerit të policisë". Ndërkaq,
trajneri i Vllaznisë, Ernest

Gjoka e ka falur personin
që e sulmoi duke tentuar
ta therte me thikë. Pavarë-
sisht asaj që ka ndodhur
tekniku Gjoka ndjen
keqardhje për Nehat Fol-
jetën dhe shokun e tij Se-
har Xhenje duke thënë se
i ka falur për çfarë kanë
bërë ndaj tij.                                                                  sesesesese.ni..ni..ni..ni..ni.

Klodiana Haxhiaj

DURRËSDURRËSDURRËSDURRËSDURRËS

Famija Gjakoni me
origjinë nga Mirdita e
banorë të lagjes

numër 15 në Durrës ka
hapur dyert e mortit. Djali i
tyre i madh Angjelo Gjako-
ni 16 vjeç, u nis për në sh-
kollë, por nuk mundi të kthe-
hej më i gjallë në shtëpi. 16-
vjeçari Gjakoni nxënës i sh-
kollës së mesme profesionale
"Hysen Çela" në Durrës u
godit me thikë ditën e
djeshme nga D. Lala, 17 vjeç,
nxënës i shkollës së mesme
në gjimnazin "Naim
Frashëri" vitit i tretë. Policia
e Durrësit ka arrestuar au-
torin menjëherë pas ng-
jarjes. Bëhet me dije se sh-
kaku i zënkës midis dy të rin-
jve kanë qenë për motive të
dobëta. 16-vjeçari u qëllua
teksa kthehej për në shtëpi,
me thikë. Ai u dërgua men-
jëherë në spital, por nuk
mundi të mbijetojë plagëve
të marra. Sipas mjekëve, Gja-
koni ishte goditur dy herë,
një herë në afërsi të zemrës

dhe një herë në shpatull.
Goditja në afërsi të zemrës
ka qenë fatale pasi i ka
prekur një arterie kryesore

nga e cila ka humbur shumë
gjak, e për pasojë iu shkak-
tua edhe humbja e jetës pak
orë pas plagosjes. "GSh" ka

qenë në shtëpinë e familjes
Gjakoni, ku nëna, dy
vëllezërit më të vegjël të vik-
timës së bashku me të afër-

mit hapën dyert e mortit.
Xhaxhai i 16- vjeçarit, Frrok
Gjakoni në një intervistë
rrëfeu se si e mësoi lajmin
tronditës. "Isha në punë me
gruan kur na morën në tele-
fon e na thanë hajdeni se e
kanë therur Angjelon. Mora
edhe kunatën e u nisëm për
në spital. Na mori në mak-
inë një shok e shkuam në
spital me urgjencë të mad-
he. Ç'të shikonim aty ishin
mbledhur shumë njerëz e
nuk na linin të shikonim dja-
lin si ishte. Na thanë që e
kanë therur. E kishin qëllu-
ar me thikë tek ura e Spi-

tallës dhe e kishin lënë aty,
derisa e mori një kushëriri
jonë, e kishte hipur në mak-
inë dhe e kishte dërguar në
urgjencë. U zunë për një
fjalë goje, pse me sheh",-u
shpreh xhaxhai i viktimës.
Më tej ai shton se mendonin
se djali ishte në shkollë, dhe
shkak i largimit nga mësimi
ishte, sepse Angjelo kishte
shkuar 5 minuta me vonesë
në mësim dhe nuk e kishin
lejuar të futej në klasë.
Xhaxhai i 16-vjeçarit tregon
se i ati i të ndjerit ndodhet
në Greqi dhe nuk kishte
dijeni për humbjen e të bir-
it. "I ati është emigrant në
Greqi. Atje punon kur gjen
punë. Me punën e tij ka rri-
tur të tre djemtë. Angjelo
tani që u rrit do t'i bëhej
krah. E morëm në telefon
dhe i thamë të vijë se djali
është shumë rëndë. Nuk i
kemi thënë që ka vdekur. Në
verë edhe djemtë shkojnë
andej me nënë e tyre dhe
punojnë e kthehen në
dimër që fëmijët të shkojnë
në shkollë",-u shpreh xhax-
hai i 16-vjeçarit.

 16-vjeçari, Angjelo Gjakoni Xhaxhai i viktimës

Trajneri i Vllaznisë, Ernest Gjoka

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: “Shërbimi vjetor i mirëmbajtjes dhe riparimit
të sistemeve të kondicionimit në objektet dhe degët e Bankës së Shqipërisë”.

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 2,604,000 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: “Shërbimi vjetor i mirëmbajtjes dhe
riparimit të sistemeve të kondicionimit në objektet dhe degët e Bankës së Shqipërisë”.

Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit, në
Bankën e Shqipërisë, deri më datë 29 Mars 2018, ora 11.00, kohë në të cilën do të hapet edhe tenderi, ku
ftohen të marrin pjesë kandidatët ose përfaqësuesit e autorizuar të tyre.

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: “Shërbimi vjetor i mirëmbajtjes dhe
riparimit të motogjeneratorëve dhe stabilizatorëve të Bankës së Shqipërisë”.

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 3,120,000 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: “Shërbimi vjetor i mirëmbajtjes dhe
riparimit të motogjeneratorëve dhe stabilizatorëve të Bankës së Shqipërisë’’

Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit, në
Bankën e Shqipërisë, deri më datë 27 Mars  2018, ora 11:00, kohë në të cilën do të hapet edhe tenderi,
ku ftohen të marrin pjesë kandidatët ose përfaqësuesit e autorizuar të tyre.
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Së fundmi është ngritur një
diskutim në gjirin e artistëve
dhe studiuesve të arteve

pamore mbi emërtimin e ardhs-
hëm të Galerisë Kombëtare të
Arteve, ku sipas dikasterit më të
lartë shtetëror, që është Ministria
e Kulturës dhe vendimor, bashkë
me aprovimin nga Këshilli i Min-
istrave, ky institucion në të ardh-
men e afërt nuk do të mbajë më të
njëjtin emërtim, pasi ai do të emër-
tohet Muzeu Kombëtar i Arteve të
Bukura! Padyshim deri këtu nuk
ka asgjë për t'u shqetësuar, sepse
statusi i këtij institucioni jetik dhe
të vetëm në Republikën e Sh-
qipërisë, të paktën nuk do të hum-
bas reputacionin e tij gjithëpërf-
shirës dhe mbarëkombëtar për të
gjithë artistët e arteve pamore.

 Ajo çfarë unë mendoj, është se
problematika më e madhe dhe
thelbësore nuk qëndron vetëm te
diskutimi i emërtimit të një insti-
tucioni muzeal sikurse është sot
Galeria Kombëtare e Arteve apo
nesër Muzeu Kombëtar i Arteve të
Bukura, por përqendrimi më tepër
tek studimi i historisë së arteve në
shkollat e mesme shqiptare. Dhe
kjo është çështja e qenësishme për
t'u analizuar (thembra e Akilit). Në
këtë vështrim diskutimi zgjeron
fushëpamjen e tij gjithëpërf-
shirëse, duke prekur në gjenezë
çështje shumë të mprehta, siç ësh-
të ai i edukimit të brezave të rinj
me artin dhe trashëgiminë kul-
turore shqiptare.

 Një diskutim ky, i cili në pamje
të parë duket i pavlerë dhe gati
utopik për shoqërinë tonë bash-
këkohore (pa paragjykuar askënd,
por kjo është e vërteta), por në të
vërtetë është ABC-ja e gjithçkaje.
Ministria e Arsimit e asokohe plot
nëntë vite më parë (2009) bashkë
me Institutin e Zhvillimit të Ar-
simit (IZHA), hartuan kurrikulën
e re bërthamë mbështetur mbi pa-
rimet e një sistemi parauniversitar
perëndimor, ku pjesë e saj (më në
fund, ndonëse shumë pak, një herë
në javë, por, gjithsesi ishte një dri-
tare e hapur drejt njohjes me artet)
e detyrueshme ishte edhe lënda e
Historisë së Artit e shtrirë në të
tria klasat 10, 11 dhe 12. Një lëndë
e munguar deri asokohe, e cila
brenda saj përmblidhte njohuri
teorike mbi të katër artet: Art Pam-
or, Muzikë, Teatër dhe Balet.

 - Shprehem në kohën e shkuar,
sepse fatkeqësisht tanimë prej dy
vitesh kjo lëndë u rihoq nga kur-
rikula bërthamë e detyrueshme,
duke u vendosur nga hartuesit e
kurrikulës bërthamë të
detyrueshme për shkollat e mesme
në lëndët me zgjedhje, për më
tepër vetëm për klasën e 10-të.

Atëherë ku qëndron shqetësi-
mi, lind natyrshëm pyetja?! Së pari,
le ta ndajmë në dy kahe këtë
shqetësim për të nxjerrë në pah
anët pozitive përse duhet domos-
doshmërish të studiohet lënda e
Historisë së Arteve në kurrikulën
bërthamë të sistemit parauniver-
sitar dhe anët negative nëse ajo
braktiset si lëndë e panevojshme
(jo detyruese)?! Në këtë vështrim
kjo çështje merr natyrshëm më
përparësi dhe rëndësi sesa vetë
emërtimi i ri i GKA-s, që sigurisht
në logjikën time është pjesë fun-

REAGIMI

Rikthim në errësirë
Historia e artit hiqet nga

kurrikula mësimore

 Nga Oltsen Gripshi*

dore e pandashme e këtij filli të
cunguar edukativ ndër vite si:

1. Vazhdimi i edukimit të
brezave të rinj pa kurrfarë njohu-
rie mbi katër fushat e arteve jo

vetëm në procesin zhvillimor dhe
ndikimin e tyre emancipues për
shoqërinë shqiptare, por edhe jas-
htë saj, duke i mohuar dhe cunguar
atyre dijet gjithëpërfshirëse si

qytetar të denjë të Evropës së
shumë adhuruar, e cila mbi artin
dhe trashëgiminë kulturore ka ng-
ritur themelet e madhështisë së saj
të përjetshme.

 Vendosja me zgjedhje e lëndës
së Historisë së Artit vetëm për
klasën e 10-të, jo vetëm e nxjerr
atë jashtë interesit të nxënësve,
por dhe e përdhos atë, duke e
kthyer në një lëndë të dorës së
fundit qesharake dhe të pavlerë
për t'u studiuar. Një hap i tillë
padyshim reflektohet dhe dëmton
procesin e formimit të gjithan-
shëm të të rinjve shqiptarë, ku
zhvillimet kaotike të 28 viteve të
demokracisë në Shqipëri e dësh-
mojnë qartazi, aq sa mos njohja
me Historinë e Arteve, monu-
menteve, arkeologjisë, trashëgi-
misë materiale dhe shpirtërore ka
bërë që breza të tërë të rriten pa
njohur asgjë mbi këto fusha dhe
si pasojë të mos kenë brenda tyre
asnjë lloj ndjeshmërie ndaj sh-
katërrimit të artit në tërësi. Kjo
natyrshëm ka ndikuar në degradi-
min dhe shfarosjen e shumë
vendndodhjeve arkeologjike, ku
më e prekshme dhe më e dhimb-
shme është Dyrrahu, Dyrrachium
apo Durrësi i sotëm. Qytet, i cili
në nëntokën e tij ka të shtresëzuar
kulturat më të rëndësishme të
qytetërimit evropian, nga Pellaz-
go-Ilirët, Helenët, Romakët, Bi-
zantinët dhe deri vonë tek Os-
manët, duke i zhdukur në errë-
sirën e natës një herë e përgjith-
monë këto pasuri jo vetëm tonat
kombëtare, por edhe të rralla në
nivel ndërkombëtar dhe mbi to
kanë ngritur përbindësha betoni
pa kurrfarë vlere arkitektonike
bashkëkohore, të cilat stonojnë
me gjithçka gjendet rrotull tyre!
Për të mos harruar manastire të
shumtë ortodokse dhe kisha kato-
like apo kala ilire dhe ura osmane
të rrënuar dhe drejt shkatërrimit
të plotë. E gjitha kjo është pasojë
e mosedukimit të brezave, të cilët
jo për fajin e tyre, por për sistem-
in edukativ nuk kanë pasur asn-
jëherë njohuri mbi rëndësinë e
kësaj trashëgimie kulturore të
përbashkët.

2. Vendosja e lëndës së Historisë
së Arteve në kurrikulën bërthamë
detyrues në shkollat e mesme me
dy herë në javë dhe me dy kredite,
sigurisht që do të rrisë interesin e
nxënësve për ta studiuar atë dhe
ky është hapi i parë. Së dyti, studi-
mi i kësaj lënde në sistemin
parauniversitar do të edukojë

brezat e së tashmes dhe të ardhmes
për rëndësinë jetike që ka
trashëgimia kulturore në zhvil-
limin e turizmit në vendin tonë
dhe sesi mund t'i mbrojmë e pro-
movojmë të gjitha vendndodhjet
arkeologjike dhe monumenteve
shekullore të kategorisë së parë në
territorin shqiptar. Kjo e përkthy-
er në një ekonomi dhe mirëqenie
më të mirë për të gjithë shqiptarët.
Së treti, nxit shumë të rinj të kul-
tivojnë talentin e tyre, duke
frekuentuar licetë artistike dhe
Universitetin e Arteve (institu-
cione, të cilat vit pas viti po sh-
kojnë drejt mbijetesës, sepse
askush nga të rinjtë ndoshta të tal-
entuar nuk rrezikon të studiojë
arte, sepse e ardhmja është e zymtë
dhe pa perspektivë). Pra, vendosja
e lëndës së Historisë së Artit në
shkollat e mesme do të ishte një
hapësirë shumë e mirë edhe për
punësimin e mësuesve të arteve
dhe jo lënia e tyre në periferitë e
harresës. Së katërti, do të ndikon-
te thellësisht në formimin intele-
ktual të gjithsecilit dhe në qasjen
më me vetëdije për mbrojtjen dhe
jo shkatërrimin e pronës së për-
bashkët artistike. Padyshim që do
t'i afronte brezat e rinj më pranë
shfaqjeve të teatrit, baletit, ek-
spozitave dhe muzikës klasike-
operistike, ku e gjitha përkthehet
në një proces të fuqishëm
ekonomik dhe vetëfinancimit
nëpërmjet shitjes së biletave etj.,
por dhe për njohjen me Kadri
Roshin, Violeta Manushin, Sandër
Prosin, Pirro Manin, Kolë Jakovën,
Onufrin, Kolë Idromenon, Vang-
jush Mion, Ibrahim Kodrën, Sadik
Kacelin, Qamil Grezdën, Simon
Rrotën, Jan Kukuzelin, Niketë
Dardanin, Palok Kurtin, Marie Kra-
jan, Tefta Tashko Koçon, Ramadan
Sokolin, Ibrahim Madhin, Marie
Logorecin, Panajot Kanaçin, Agron
Alian, Skënder Selimin e shumë
artistë të tjerë, si dhe me vetë in-
stitucionet e artit në Shqipëri si:
Galeria Kombëtare e Arteve, Teat-
ri Kombëtar, Kinostudio, Teatrin e
Operës dhe Baletit etj., ndaj, ju
lutem, znj. Ministre e Arsimit riv-
endoseni në kurrikulën bërthamë
të detyrueshme lëndën elitare të
Historisë së Artit në gjimnazet sh-
qiptare, sepse jam i bindur që
brezat e rinj do të përplotësohen
në formimin e tyre intelektual dhe
patjetër që do të bëhen më të
ndjeshëm ndaj artit dhe kulturës
tonë të çmuar kombëtare si qytetar
të denjë të këtij vendi. Jam më i
bindur se kurrë në thënien time
se "ARTI ËSHTË SHPIRTI I NJË
KOMBI". Lumturohem kur një ish-
nxënësi im pas përfundimit të
gjimnazit në vitin 2014, largohet
për të studiuar në Holandë dhe një
ditë më shkruan e më tregon sesa i
kishin vlejtur ato njohuri për Van
Gogh-un përballë miqve të tij
holandezë, që i kisha shpjeguar falë
lëndës së Historisë së Artit, por sa
keq dhe e trishtueshme është që
kjo lëndë nuk është më pjesë e kur-
rikulës mësimore?! Ju lutem, ne
duhet të rrisim dhe edukojmë të
rinjtë tanë të barabartë dhe bash-
këkohorë me të rinjtë e Evropës
Perëndimore dhe jo t'i mohojmë
atyre dijet mbi zhvillimin historik
të arteve. E përsëris, Ju lutem,
mos na riktheni në errësirë!

*Artist & Historian Arti

Dëmton procesin e formimit të
gjithanshëm të të rinjve shqiptarë

Libri do t'i afronte brezat e rinj më pranë
shfaqjeve të teatrit, baletit, ekspozitave
dhe muzikës klasike-operistike. Kjo
përkthehet në një proces të fuqishëm
ekonomik e vetëfinancimi përmes shitjes
së biletave etj., por vlen dhe për njohjen
me Kadri Roshin, Violeta Manushin,
Sandër Prosin, Pirro Manin, Kolë
Jakovën, Onufrin, Kolë Idromenon, etj
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Nuk njeh të fohtin, 
shfaqet më e shfaqet më e 
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“Largohet” Orinda 
Huta nga Vizion 
Plus, ja cili është 

destinacioni



14 - SPECIALE E shtunë 3 mars 2018

Nuk ndalet Linda,
zhvishet sërish në
“Instagram”
Transgjinorja më e famshme në Shqipëri nuk ka ndërmend

të ndalet me
postimet

provokuese, të
cilat i poston herë
pas here në rrjetet
sociale. Kësaj
radhe në
“Instastory” ajo ka
postuar një foto
tepër provokuese
duke nxjerr vithet
në pah e veshur
vetëm me mbathje
dhe toples është
mbështetur në
mur. Këto nuk janë
postimet e vetme
të bëra nga
modelja Linda Rei.
Pas bujës që bëri
ndarja nga i
dashuri
biznesmen nga
Zvicra, kësaj
radhe Linda duket
se i është
përkushtuar
totalisht
modelingut
provokues.

“Largohet”
Orinda Huta
nga Vizion
Plus,
ja cili
është
destinacioni
i radhës
Moderatorja bukuroshe,

   Orinda Huta ka
             vendosur të
bëjë një pauzë të vogël
ndërkohë që ka zgjedhur që në
këtë prag
pranvere të
udhëtojë.
Destinacioni i
saj i
preferuar ka
qenë
pikërisht

Londra në Angli. Këtë e ka bërë të ditur nëpërmjet
një postimi në “Instastory” ku tregohet që mezi po
pret të niset duke nxjerrë biletat. Por në këtë kohë
me shi dhe ngrica, jo vetëm në Shqipëri, por edhe
në Europë situata atmosferike nuk është aspak e
mirë. Urojmë që të ndryshojë me ardhjen e
pranverës që edhe bukuroshja bionde të arrijë të
shijojë disa ditë në kryeqytetin e Anglisë.

Besi “hakmerret” ndaj
Xhensilës, poston videon
pa dijeninë e saj
Çifti i dashur i showbizit, Besi dhe Xhensila, pasi

kaluan disa ditë të bukura në Greqi edhe në Itali mesa
duket janë rikthyer sërish në Shqipëri. Gjatë

pushimeve ajo që ra në sy ishte një video humoristike që
Xhensila postoi në “Instastory” ku dëgjohej Besi që këndonte
në dush. Por ndërkohë Besi nuk e ka lënë me kaq dhe s’e ka
harruar. Ai gjeti pikërisht rastin ditën e djeshme të postonte një
video ku Xheni ishte duke kënduar pa mendje në shtëpi e ulur
në divan. Në mbishkrim ai kishte shkruar “E ndalova videon
se erdhi Baho, komshiu i ra derës, ia mora hakun”. Presim
videon e radhës të Xhenit tani, kushedi se ç’do të postojë!

Shndërrohet Armina, vishet
krejt me të zeza
Blogerja e njohur, Armina Mevlani njihet për dashurinë që ka për stilin

retro dhe së fundmi edhe rock. Në një foto të postuar së fundmi në
“Instastory” ajo është shfaqur e veshur si një rokere e vërtetë me

pantallona lëkurë, me zinxhir që i varej anash, me body të zi dhe me buzë të
errëta. Një stil tepër i gjetur, i cili i shkonte shumë për shtat blogeres
bukuroshe. Kohët e fundit mesa duket po i tërheq më tepër ngjyra e zezë,
duke qenë se asnjëherë nuk gabon me këtë ngjyrë dhe gjithnjë je në modë!
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Rikthehet Tuna, ëmbëlson
rrjetin me foton e postuar
Sa shpejtë që ikin muajt, tashmë bukuroshi i këngëtares së njohur,

Tuna Sejdi ka mbushur 10 muajsh. Ajo nuk ka hezituar të ndajë këtë
lajm të bukur me gjithë ndjekësit e saj dhe këtë ditë të veçantë ajo

ka zgjedhur ta kalojë në spitalin ku zbuloi për herë të parë se priste Tian
Patrisin. Një ditë vërtetë e veçantë për familjen e Tunës. Ndërkohë që më
vonë ajo ndan edhe një tjetër foto ku shfaqet vogëlushi duke buzëqeshur.
Një foto që të ngroh vërtetë zemrat.

Më në fund pajtohen! DJ Blunt
e Real 1 shfaqen në video me
Faton Shoshin
Zënka e këngëtarëve të njohur kosovarë është një nga temat më të

trajtuara këtë javë në mediat rozë. Po flasim pikërisht për dy
reperët DJ Blunt e Real 1 me menaxherin e Ledri Vulës, Faton

Shoshin dhe këngëtarët që ai i menaxhon. Ata ishin protagonistë të një
ngjarje interesante gjatë kësaj jave. Ishin parë duke postuar video të
ndryshme nëpër rrjetet sociale ku protagonist ishin së pari DJ Blunt dhe
Real 1. Menjëherë pas tyre vjen reagimi nga kompania e Fatonit, “Nesër”
dhe këngëtarët që kjo kompani manxhon sidomos Ledri Vulën. Por, si
duket tashmë gjërat janë qetësuar dhe DJ Blunt e Real 1 janë parë që
sot janë pajtuar tërësisht me Fatonin duke e postuar një video të tyre në
youtube dhe rrjete të tjera sociale. Në këtë video shihet duke folur vetëm
DJ Blunt dhe Real 1, por jo edhe Fatoni, i cili duket më serioz se dy
reperët në fjalë. Urojmë që gjithçka të jetë kthyer si më parë.

Ngrica? Oriola nuk njeh
të fohtin, shfaqet më e
nxehtë se kurrë
Padyshim që ajo ësht një nga modelet më seksi të

momentit në Instagram. Oriola Marashi publikon shpesh
në rrjete sociale foto mjaft “hot” dhe provokuese. Këtë herë

e veshur me të kuqe dhe sipër një pellush, Oriola dukej vërtet
tërheqëse, ndërkohë që ndodhej në një vend me borë. Ajo që ka
tërhequr më tepër vëmendjen ka qenë dekolteja mjaft e hapur e
Marashit. Nuk është hera e parë që Oriola ekspozon linjat dhe
format e saj trupore. “Miss Puka”,-shkruan Oriola krahas fotos
në rrjete sociale. Një seksbombë e vërtetë!

Çmenduria s’ka kufij! Fansi bën
veprimin e papritur për Encën
Të shumtë janë fansat, të cilët bëjnë çmendurira për idhujt e tyre. Një prej

tyre është edhe ky fans i këngëtares së njohur, Enca Haxhia. Ai ka
vendosur të bëjë portretin e këngëtares si model flokësh dhe duket se kjo

gjë i ka pëlqyer pafund këngëtares, e cila e ka vendosur ta publikojë këtë proces
në faqen e saj në “Instastory”. Ndërkohë që së shpejti Enca pritet të sjellë
këngën e saj më të re me titull “Dua” ku, gjithashtu, do të jetë pjesë modeli me
famë botërore Pierluigi Fracassi.
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Rrëfehet këngëtarja: Ja cila është ndërhyrja për të cilën jam penduar

Postoi foton me ekon
e fëmijës, Iva Aliko:

 JA E VËRTETA E SHTATZËNISË
“Dikush më ka përndjekur
derisa ju drejtova policisë”Kemi kohë që nuk kemi lajme lidhur me këngëtaren, e cila

çmendi mediat rozë me daljen e saj në ekran duke ekspo
zuar format e saj bombastike. Por nuk u mjaftua me kaq

duke tërhequr akoma më tepër vëmendjen me postimet e fo-
tove nudo e provokuese në rrjetet sociale. Ajo që bëri më tepër
bujë ishte  se pikërisht para disa ditësh kur postoi në faqen e saj
në “Instastory” një foto të një ekoje fëmije me mbishkrimin “it’s a
girl” (është një vajzë). Në një intervistë ekskluzive për “Bluetooth”
të “Gazeta Shqiptare” Iva Aliko ka rrëfyer të vërtetën lidhur me
shtatzëninë e nxjerrë në mediat rozë. Gjithashtu, këngëtarja na
ka treguar edhe për “fansat” e saj, duke u shprehur se njëri prej
tyre ka qenë aq “i fiksuar” sa ajo është detyruar ta denoncojë në
polici. Për më tepër në intervistën e mëposhtme.

Pamela Aliaj

Prej kohësh jeni sh-
këputur nga vëmendja e
medias. Me çfarë po mer-
ret tani Iva?

Jam shkëputur prej kohësh
nga vëmendja dhe momental-
isht po i përkushtohem sh-

kollës pa lënë mënjanë edhe
disa foto dhe një klip që do të
vijë së shpejti .

Në media qarkullonte
lajmi që jeni shtatzënë dhe
prisni një fëmijë pas pub-
likimit të fotos “its a girl”. A
është e vërtetë?

Lajmi për shtatzëninë time

nuk është i vërtetë. Fotoja “its
a girl” ishte për një të afërmin
tim që pret një fëmijë .

Cili është thashethemi
që të ka bërë më tepër për-
shtypje që ka dalë rreth
jush?

Kam dëgjuar shumë
thashetheme për veten, por
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nuk është se më kujtohen
pasi nuk i kushtoj shumë
rëndësi .

Me siguri që kanë qenë
të shumta propozimet në
inbox për t’u takuar apo
edhe për diçka më shumë.
Cili ka qenë propozimi që
përfshinte edhe shumë
parash që personi t’ju
takonte?

Ka aq shumë sms në in-
box, propozime nga më të
ndryshmet duke përfshirë
edhe shuma parash, por
edhe martesë. Për mua janë
shumë të bezdisshme këto
sms, aq sa jo vetëm që nuk u
kthej përgjigje, por as nuk i
hap fare si biseda .

Sa ka qenë shuma që ju
kanë ofruar për t’u zhve-
shur në foto?

Ka shumë nëna single, të
cilat preferojnë të rrisin
fëmijën pa partnerin. A do
ta zgjidhte Iva një gjë të
tillë?

Mendoj se rritja e një fëm-
ije është një përgjegjësi e
madhe dhe jo vetëm Iva, por
asnjë femër nuk do të prefer-
onte ta rriste e vetme fëmijën.
Është diçka që do an-
gazhimin e të dy prindërve
gjatë gjithë jetës .

A është dikush i rëndë-
sishëm në jetën e Ivës?

Po është dikush i rëndë-
sishëm në jetën time .

Cili do të ishte propozi-
mi ideal për ju?

Nuk kam idealizuar propo-
zimin ideal. Mjafton të vijë nga
personi që dashuron .

Çfarë nuk do të toleron-
te Iva në një lidhje?

Nuk do toleroja kurrë në një
lidhje tradhtinë dhe mung-
esën e respektit ndaj meje.

A keni ndërmend të bëni
ndonjë klip së fundmi?

Po, kam ndërmend .
Fotot që postoni janë

tepër provokuese. Komen-
tet janë të ndryshme si
pozitive dhe negative. Cili
është ai që ju ka bërë më

tepër përshtypje?
Zhveshja artistike mua më

pëlqen. Unë nuk i bëj pro-
vokimet me qëllim, unë jam e
tillë dhe nuk përpiqem t’i
shfaqem publikut si dikush që
s’jam vetëm për të shmangur
fjalët e njerëzve dhe koment-
et negative. Nuk është se më
bëjnë shumë përshtypje pasi
shumica e atyre që të ofen-
dojnë nëpër rrjete sociale,
përballë të bëjnë komplimen-
tat më të bukura .

A ka qenë dikush mjaf-
tueshëm i fiksuar pas jush
që t’ju takojë? Cila është
çmenduria që ka bërë?

Po ka pas fiksime nga më
të ndryshmet. Atë që do ta
idendikoja si më të bezdissh-
min ka qenë nga dikush që
më përndiqte duke filluar nga
vendet që unë frekuentoja e
deri tek kafja poshtë shtëpisë.
Derisa ju drejtova organeve
kompetente për të më lënë
rehat .

Cila është ndërhyrja es-
tetike që keni bërë për të
cilën jeni penduar?

Ndërhyrja estetike e vetm-
ja që kam dhe që jam pend-
uar janë buzët e mija. Nuk
doja t’i kisha bërë.

Cila është pika e dobët
e Ivës për të cilën do të
hiqte dorë nga gjithçka?

Pika ime më e dobët është
familja ime. Në qoftë se do të
ishte e nevojshme, do hiqja
dorë nga gjithçka për familjen
time.
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Agjencia e Trajtimit të Pronave, vendimet nga viti 2008 deri në vitin 2017, pronarët që marrin paratë

Kompensimi, çelet aplikimi për 3500 dosje
Lista me përfituesit, 6 dokumentet që duhet të dorëzohen në ‘Agjenci’

Sipërfaqja e 
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Pronarëve që u është
marrë toka nga ndër
timet pa leje dhe nuk

kanë marrë ende kompen-
simin duhet të paraqiten në
Agjencinë e Trajtimit të
Pronave për të përfituar prej
fondit prej 18.9 miliardë le-
kësh. Bëhet fjalë për ven-
dime për kompensim që janë
marrë nga viti 2008 deri në
vitin 2017 dhe përfituesit
nuk kanë dorëzuar dokumen-
tet për të marrë paratë. Për-
fitojnë rreth 3500 pronarë në
të gjithë vendin. "Bazuar në
aplikimet e kryera në ATP
deri më tani për këtë proces,
rezulton se rreth 3500 sub-
jekte përfitues nuk janë para-
qitur fare në ATP për të ap-
likuar me qëllim përfitimin
e shpërblimit të miratuar për
ta në VKM-të përkatëse.
Duke qenë se ky proces nuk
është i kushtëzuar dhe i lim-
ituar në kohë, ATP fton të
gjithë këta subjekte përfitues
që të paraqiten pranë

Ornela Manjani

sporteleve të saj për të ap-
likuar me qëllim përfitimin e
kompensimit të miratuar.
APT, në varësi të të
ardhurave të arkëtuara deri
më sot për këtë proces nga
ALUIZNI dhe fondeve të
vëna në dispozicion nga bux-
heti i shtetit, sipas përllog-
aritjeve përkatëse shpërndan
aktualisht 70% të vlerës se
miratuar në VKM për subjek-
tet përfituese",-thuhet në
njoftimin e Agjencisë së tra-

jtimit të pronave, të cilit i
bashkëlidhet edhe lista me
3500 pronarët. Pronarëve,
toka e të cilëve është zënë
nga ndërtimet informale, u
është njohur e drejta e ko-
mpensimit me vendim të
Këshillit të Ministrave ku
është përcaktuar edhe
shumë për secilin, por për të
marrë paratë duhet të dorë-
zojnë në ATP 6 dokumente.
PROCEDURAT

Procedura e aplikimit nga

subjektet përfitues është e
thjeshte. Bazuar në VKM
nr.383, datë 19.05.2010 "Për
përcaktimin e procedurave
të shpërndarjes së fondit të
kompensimit në vlerë për
pronarët e pasurive të palu-
ajtshme, pronë private që
preken nga ndërtimet infor-
male", i ndryshuar", subjek-
tet përfitues mund të
paraqesin kërkesë individu-
ale apo të përbashkët, për
pjesën takuese në pronën që

(V(V(V(V(Vijon ngijon ngijon ngijon ngijon nga na na na na numri i djeshëm)umri i djeshëm)umri i djeshëm)umri i djeshëm)umri i djeshëm)

DOKUMENTET

1. Kërkesën për kompensim sipas formatit tip, e cila
plotësohet në ATP;

2. Dëshminë e trashëgimisë për të gjithë
trashëgimtarët e ligjshëm të subjektit përfitues,
sipas radhës së trashëgimtarëve, në përputhje
me përcaktimet e Kodit Civil.

3. Prokurën e posaçme, të nënshkruar nga të gjitha
subjektet që përfitojnë kompensim, ku si tagër i
nevojshëm të jetë edhe e drejta për të tërhequr
vlerën financiare, në emër të tyre;

4. Vërtetimin e lëshuar nga banka e nivelit të dytë
për hapjen e llogarisë bankare në emër dhe për
llogari të subjektit përfitues, ku përcaktohet edhe
numri i llogarisë bankare ku do të transferohet
vlera financiare e përfituar;

5. Mandatpagesën, që vërteton pagimin e tarifës së
shërbimit;

6. Dokument identifikimi.

kompensohet. Nëse kërkesa
paraqitet nga një pjesë e
bashkëpronarëve, ajo sho-
qërohet nga prokura e
posaçme e nënshkruar prej
tyre, ku si tagër i nevojshëm
të jetë edhe e drejta për të
tërhequr vlerën financiare,

në emër të tyre. Në rastin e
kërkesave individuale të se-
cilit bashkëpronarë apo të
një pjese të tyre, për çdo ap-
likim të kryer, paguhet tarifë
shërbimi, pavarësisht se i
përket të njëjtës pasuri të
paluajtshme.

MIT'HAT FIQIRI DINE
XHELAL FIQIRI DINE (NASUFI)
TOMORR FIQIRI DINE (NASUFI)
HANA FIQIRI DINE (NASUFI)
SKENDER FIQIRI DINE (NASUFI)
ABDULLA SEFER SHEQERI
IKBALE SALI MNERI (VORPSI)
LINDITA ABDULLA SHEQERI (KLITI)
MASAR SALI VORPSI
MIMOZA ADEM YLLI (VORPSI)
MYZEJEN SALI ZYRBO (VORPSI)
NERMIN SALI KARAULL (VORPSI)
SEFER ABDULLA SHEQERI
SUZANA ADEM YLLI (MYFTIU)
VALBONA ADEM YLLI
LULZIM JUMA
NAZMI JUMA
SANIJE JUMA (DIBRA)
SHEFKI JUMA
YLBER JUMA
NIKOLL PAL LESI 3.55 66,969 237,739.95        
SABRI MAHMUT HOXHA 328.60 490 161,014.00        
RRAPUSH TABAKU 181.50 12,764 2,316,666.00     
MUHARREM REXHEP KASEMI 6.00 12,764 76,584.00          
NADIRE VELI URUÇI 517.40 12,764 6,604,093.60     
IKFANE ETHEM TAHIRI 237.39 12,764 3,030,045.96     
BARDHUL MANE ÇEKREZI
AISHE DERVISH ÇEKREZI
SHAHIN BAJRAM MYFTARI 493.40 12,764 6,297,757.60     
MEHMET SULEJMAN MITARJA 542.30 12,764 6,921,917.20     
MARIJE KOSTANDIN MITROLLARI 712.83 12,764 9,098,562.12     
QAMIL BYLYKBASHI
RAMAZAN BYLYKBASHI

DHIMITRA DHIMITER SHUTERIQI 
(SHAHU) 447.60 12,764 5,713,166.40     

458.40 12,764 5,851,017.60     
568.06 12,764 7,250,717.84     

ANDON JAKUP BALLA 226.00 11,780 2,662,280.00     
BESNIK ZEF NDOCI 66.00 3,435 226,710.00        

2,080,057.14     

359.20 4,584,828.80     

SHEH IBRAHIM GUMA
SHEH IBRAHIM GUMA

12,764

624,151.08        

6,382.00            

852,515.37        

66,969

9.32

66,96912.73

66,969

12,764

31.06

0.50

GENTI PETRIT ALLMUCA
SUZANA SELAMI ALLMUCA
ERALD PETRIT ALLMUCA
PETRIT ALLMUCA
PELLUMB MUSA CANI 106.7 454                        48,441.80 

                  1,508,864.00 

                     149,735.40 479

SHABAN FAZLLI XHEPA 2,560

312.6

589.4

AGRON SHARRA
DILAVIS SHARRA
NELA SHARRA
MERMERE SHARRA
DEJVIN SHARRA
SELAUDIN SHARRA
ZANA SHARRA
LUMTURI SHARRA
LUAN SHARRA
VJOLLCA SHARRA
JULEDA FALLANAJ
INDRIT SHARRA
HYSNI SHARRA
EDMONDA SHARRA
AGRON SHARRA
NADIRE SHARRA
DILAVIS SHARRA
NELA SHARRA
MERJEME SHARRA
KUDRET SHARRA
DEJVIN SHARRA
SELAUDIN SHARRA
ZANA SHARRA
LUMTURI SORRA
LUAN SORRA
VJOLLCA SHARRA
V aide Hoti 
Ahmet Faik Hoti 
Imer Faik Hoti 
Mirlinda Faik Hoti 
Ixhlal Hoti 
Kydret Hoti 
 Fatime       Hoti 
 Kujtim Hoti 
Ritvan Hoti 
Lejla Hoti 
Idajete Hoti 
Ermir Reshit Hoti 
Entela Reshit Hoti 
Vilma Reshit Hoti 

432.30

48.60 8,300

8,300

56 8,511             476,616.00 

403,380.00        

3,588,090.00     

CLIRIM  M AHM UD ALLUSHI 287.7 878                      252,600.60 
BAKUSHE M YRTEZA XHAFA
HAXHIRE M YRTEZA XHAFA
NEXHM IJE M YRTEZA XHAFA
QAZIM M YRTEZA XHAFA
TAHIR M YRTEZA XHAFA
BESIM HALIL DAKAVELLI 500 332                      166,000.00 
ARTAN HAXHI SAUKU
GENTI HAXHI SAUKU
HANA HAXHI SAUKU

MERITA HAXHI BRUCI                                      
( SAUKU)

31,270                 12,254,713.00 

156.3 23,703

391.9

                  3,704,778.90 
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ZADE OSMAN XHAIBRA
BESNIK SADIK XHAIBRA
ARDIANA NAZMI XHAIBRA
SANIJE DEMIR XHAIBRA
SADIK DEMIR XHAIBRA
HAJRIE DEMIR XHAIBRA
IBRAHIM DEMIR XHAIBRA
KUDRETE DEMIR XHAIBRA
GANI ALI KULLOLLI 276.3 525                      145,057.50 
RAMADAN MUL DOBRUSHI 300 197                        59,100.00 
BAJRAM QAZIM TERZIU 271 878                      237,938.00 
ALI KADRI GOGA 200 878                      175,600.00 
SHERBET SHAHIN HAKA 210.8 490                      103,292.00 
HYSEN AZEM HYKA 306.3 490                      150,087.00 

ELTON ALI ALIU 13 1,775                 23,075.00 
HYSEN SULEJMAN KOÇI 15 1,775                 26,625.00 
VANGJEL DILAVER NUHO 5.6 34,068 190,780.80                    

AFERDITA MUSA KATROSHI
AGIM MUSA KATROSHI
ASTRIT MUSA KATROSHI
BESNIK QEMAL ALLA
CAN DELIU
ENVER CAN DELIU
FATMIRA MUSA KATROSHI
FATOS MUSA KATROSHI
MAJLINDA QEMAL ALLA
MEREME OSMAN ALLA
NAIME ALLA
MUSTAFA OSMAN ALLA
ORNELA HAMIT DELIU
QEFSERE OSMAN ALLA
SANIJE OSMAN ALLA
SKENDER CAN DELIU
SUZANA QEMAL ALLA
ADNAND QEMAL ALLA

6,660,510.00                 

                     294,596.00 

                     555,164.00 

      5,660,004.70 

8,799,750.00                 KULLAKSHISEFER

KRYEGJYSHATA BOTERORE BEKTASHIANE

31,219

35,199

295.3

156.7

1,880

1,880

213 31,270

181.3

250

VILSON NAKO KURI 235.80 2,560 603,648.00            
ANILA LLAGAMI
AIDA LLAGAMI
MIRELA DIMROCI
SHKENDIE LLAGAMI
SHQIPE KOVACI
MELEQE LLAGAMI
QEMAL LLAGAMI
DASHURI LLAGAMI
DENIS LLAGAMI
HELIDON LLAGAMI
ETLEVA LLAGAMI
BLEDAR LLAGAMI
FATBARDHA LLAGAMI
DIANA DHAMO
AFERDITA LLAGAMI(SHEHU)
QAMIL PANARITI
MIRANDA LLAGAMI
BARDHYL LLAGAMI
DYLBERE LLAGAMI
BUJANA LLAGAMI
DORIAN LLAGAMI
MERITA LLAGAMI
KLEJDA LLAGAMI
DEA LLAGAMI
HAJDIE LLAGAMI
VIRIL LLAGAMI
DIVIN LLAGAMI
MIRADOR LLAGAMI
ENEIDA LLAGAMI
SADIK SEJDIN PERA 130.60 479 62,557.40              
ISMAIL KASEM SPAJA 183.40 479 87,848.60              
ARTAN MYZAFER

DHURATA RAHMAJ
FIQIRETE SADA
ILIR SADA
MAHMUDIJE DINGA
PETRIT SADA
SHPETIM SADA
VJOLLCA SADA

15,902.80              

4,242.00

608,942.70            35,199

1,234,422.00         

33.20PRETUSHA 479

17.30

291.00

GJOVALIN KOL MEHILLI
PJERIN KOL MEHILLI
FIGALIA BEJI(strati)
PANAJOT - STRATI
DORA - STRATI
ARTEMISA Zaim STRATI
FATIME QERIM BERISHA
HAJRIE QERIM DEMA
HYRIJE REXHEP KASTRATI
ISUF ABDI MUKA
MEREME QERIM BERISHA
MUHAMET REXHEP MUKA
SABRIJE MEHMET MUKA
SKENDER QERIM MUKA
SOKOL ABDI MUKA
KUJTIM QERIM SHEHI 31.30 32,878 1,029,081.40         

464,626.80            

1,372,761.00         

3,340,385.10         

35,199

35,199

39.00

13.20

94.90

35,199

KASEM MYRTO HOXHAJ 19.80 23,703 469,319.40            
SAMI BARDHI 26.00 23,703 616,278.00            
FADIL QAZIM METANI
NAIME QAZIM METANI
QEFSERE QAZIM METANI
REXHEP QAZIM METANI
SHYQYRI QAZIM METANI

3,977,163.60         30,783129.20

AGRON NALLBANI
AISHE NALLBANI
ARTAN NALLBANI
BESIM NALLBANI
FATMIR NALLBANI
GEZIM NALLBANI
HAV A NALLBANI
HY SEN NALLBANI
MY ZEJEN NALLBANI
Y LLI NALLBANI
BEDRIJE HUTA 3.30 31,270 103,191.00            
MARTIN PREND NDOCI 247.40 33,755 8,350,987.00         

SHOQERIA AM FORA SHPK 54.90 33,755          1,853,149.50 
ELDA KONOMI( DIBRA)
EV ELINA DIBRA
MEDI KELLICI
QAZIM DIBRA
SHEADET DIBRA
TEFTA BABAM ETO(V ILLA)
ADNAN DIBRA
ASTRIT TOPTANI
BEQIR DIBRA
BIBIKA STAROV A
BONIN TOPTANI
DASHURI DIBRA
DRITA BOBRATI
ELISABETA TOPTANI
FUAT LIBOHOV A
GAZMEND DIBRA
ILI DIBRA
KADRI LIBOHOV A
LIMANE ORGOCKA(DIBRA)
LUAN DIBRA
LULZIM TOPTANI
NASIBE QOSE(LIBOHOV A)
NERMIN DIZDARI-DIBRA
RAHMI QORALIU
V ERA HAKIU

20,237,597.40       

       12,489,350.00 

726,603.80            

KOKA

32,878

370.00

38,614

33,755EDMOND

22.10

524.10

ADIL M ATI
ARTAN PEQINI
BUJAR PEQINI
ERIDANA PEQINI
FATBARDHA HOXHA
GJY LE PEQINI
HAJRIE HY SAJ
HAKI PEQINI
HY SEN PEQINI
ILIR PEQINI
KUJTIM HOXHA
LUMTURI PEQINI
LUTFIJE TARJA
MY ZEJEN PEQINI
NEIM PEQINI
NADI PEQINI
SHERIF HOXHA
URAN M ATI
SADIK HY SNI BALLA 114.40 3,283             375,575.20 
AGRON GANI DELIU
SKENDER RUSTEM DELIU
AIDA GANI DELIU
BEDRIJE XHEM AL HAJDARI
BILAL AZIS DELIU
EDLIRA GANI M URATAJ
FATIME RUSTEM SHIMA
IKBALE SEID DELIU
ISLAM RUSTEM DELIU
NURIJE ABDULLA DELIU
ALBERT XHEM AL M ETANI 118.80 34,068          4,047,278.40 
HIQMETE IBRAHIM CAUSHI 50.50 34,068          1,720,434.00 
BARDHY L SAMI LLAGAMI
BOSANA GENC LLAGAMI
DORIAN GENC LLAGAMI
DY LBERE ISMAIL LLAGAMI
SLERDILASD BARDHY L LLAGAMI
FATOS KASEM M URATAJ
ARTUR KASEM M URATAJ
ARJAN KASEM M URATAJ
RENATO GJERGJ SEMINI

488,559.60            

1,041,367.95         

245,106.54            

       13,341,899.20 

       51,850,312.50 

15,175,505.60       

NIKOLL LLESHAJ

NIKOLL LLESHAJ 30,158

23,703

30,158V LADIM IR

V LADIM IR

66,969

30,158

66,9693.66

15.55

2187.50

442.40

16.20

503.20

AHMET IBRAHIM V ATHI
ALI MUSA KAIMI
BILAL MUSA KAIMI
DESHIRA IBRAHIM BETKO
FADIL IBRAHIM V ATHI
FATIME IBRAHIM LELAJ
LULJETA IBRAHIM SHEMNERI
LUMTURI IBRAHIM BARDHI
NADIRE SHABAN V ATHI
RASIM MUSA KAIMI
SAMI MUSA KAIMI
SHABAN IBRAHIM V ATHI
V JOLLCA IBRAHIM DIBRA

6,502,406.64         215.34 30,196

V ELI ALUSH MEHMETI 131.00 324               42,444.00 

THOMA TOLI LONDI

218,988.63            

4,922,221.50         

87,280.20              

338,613.00            

            164,073.60 

KAPAJ

Ruzhdi Ali Bana

EMPIRE INV ESTMENT SOLUTION SHPK

GRETA AGRON

CARRIGLEGAN LIMITED SHPK

6.30

506.40

3.27

73.50

30,783

13,854

324

66,969

66,969

11.00
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TOMORR ESAT PASHAJ 7.10 14,192 100,763.20            
SYMIR HAMIT DEMIRI
ALBERT PALLOSHI
RYZHDI DEMIRI
MIT'HAT MUÇOLLARI 155.63 170               26,457.10 
LUAN BELORTAJA 122.60 8,537          1,046,636.20 
NIKOLL MARK DEDA 160.08 337               53,946.96 
GJOK MARK DEDA 76.74 337               25,861.38 

PRENA GJERGJ DEDA
NDUE GJERGJ DEDA
ZEF GJERGJ DEDA
LEK GJERGJ DEDA
PASHKE GJERGJ DEDA
AGE GJERGJ DEDA
LULE GJERGJ DEDA

LUIGJ  KOLE PREKA
MARASH  FRAN PREKA
VIDË VATË PREKA
ELMIRË VATË PERA (PREKA)
ALKETË  VATË PREKA
ARTË  VATË PREKA
PASKAULINO  VATË PREKA
GJON  LEKE PREKA
PJETER KOLE PREKA
GJERGJ KOLE PREKA
GJEKË  KOLE  PREKA
GJYSTE  GJON PREKA
RROK  FRAN PREKA
PALE FRAN PREKA
PASHKO  FRAN PREKA
NIKOLLË  FRAN PREKA
MRI  FRAN PREKA
DIELLE  FRAN DAKAJ (PREKA)
LUÇE FRAN PREKA
LEZE  FRAN BELJA (PREKA)
TONG  FRAN NDREJAJ (PREKA)
PREKE  FRAN  PREKA
AGRON SHEUQET QEREQI 52.30 12,223             639,262.90 
ELSA SULI
EMIRA VOGLI
SPIRO SULI
KRISTAQ SULI
EMIRA SUKU
HERKUL PETRO
FLORIKA SULI
MARIN SULI
IRID SULI

2,709,967.80         

1,445,628.77         

            121,806.00 

            129,821.70 

              13,992.24 

43,287.65              

67.30

LUC PRELA

DEDA 128.45

198.30

337NIKOLL MARK

13,666

132.59

402.00

41.52

10,903

1,929

337

303

V IKTOR FILIP ASHIKU 491.00 19,336 9,493,976.00         
MUSTAF HYSEN CENAJ
GANI HYSEN CENAJ
ISAK HYSEN CENAJ
AVDYL HYSEN CENAJ
ABDULLA XHAMETA 296.10 2,560         758,016.00 
SEMIHA RAMAZAN XHEMALI
KUDRETE RAMAZAN BRARI
NAILE RAMAZAN BRARI
ELIMA SEJKULLA BRARI
JOHAN YLLI BRARI
ALBINA YLLI BRARI
MYZEJEN SEFER ALLMUÇA
ENVER SEFER ALLMUÇA
MEHMET SEFER ALLMUÇA
BASHKIM SEFER ALLMUÇA
MYZEJEN SEFER ALLMUCA
ENVER SEFER ALLMUCA
MEHMET SEFER ALLMUCA
BASHKIM SEFER ALLMUCA
SILVANA RANKAJ 144.00 29,106 4,191,264.00     
Abdurrahman . Harasani
Albana . Kamberi
Besnik . Harasani
Brunilda . Mekshi
Bujar . Harasani
Edmond . Harasani
Enkeleda . Çeka
Gezim . Harasani
Hergi . Tabaku
Fisnik . Tabaku
Hiqmet . Kadiu
Mereme . Kasmi
Paqize . Harasani
Petrit . Harasani
Silvana . Kamberi
Ylli . Harasani

123,390.40        

1,210,809.60     

10,718.40              

250,996.00        

        408,108.00 

41.60

479

479

852.00

524.00

479

2.03

257.60

5,280

29,106

ODHISEA KRISTO ANAGNOSTI
AGRON ADIL MAHMUTI
MARJETA ESAT MEÇE
FOTI ENVER MEÇE
ERGYS SHYQYRI KADIU 3.90 32,878 128,224.20        
YLLI ISUF LULI 3.00 32,878 98,634.00          
BASHKIM TABAKU
BESIM TABAKU
BURHAN TABAKU
DHURATA KUSHI
MIMOZA TABAKU
ALTIN GJOLIGAJ
ARJAN REXHEP TABAKU
KRESHNIK GJOLIGAJ
RIDVAN REXHEP TABAKU
SUZANA REXHEP TABAKU
Bashkim Tabaku
Besim Tabaku
Dhurata Tabaku (Kushi)
Mimoza Tabaku
Burhan Tabaku

ARJANA CANAJ,(TABAKU)

KRESHNIK GJOLIGAJ
SUZANA ÇUÇI(TABAKU)

332,067.80        

286,038.60        

388,420.20        

3,192,453.80     97.10

5.80

32,878

179.40

10.10

8.70

7,009,589.60     

5,898,313.20     

213.20 32,878

32,878

32,878

32,878

66,969

Bashkim T abaku
Besim T abaku
Dhurata T abaku (Kushi)
M im oza T abaku
Burhan T abaku
ARJANA REXHEP CANAJ,(T ABAKU)
KRESHNIK G JO LIG AJ
SUZANA REXHEP ÇUÇI(T ABAKU)
Bashkim T abaku
Besim T abaku
Dhurata T abaku (Kushi)
M im oza T abaku
Burhan T abaku
M UST AFA BALLA
AVDULLA BALLA
KASEM BALLA
XHELAL BALLA
M EDIHA BALLA(Cenaj)
FAT BARDHA BALLA(Biba)
M YZEJEN BALLA(Seferi)
LULZIM BALLA
M YSLYM BALLA
ZYRA BALLA
FADIL BALLA
HAM IT BALLA
M EREM E BALLA
DRIT A BALLA(Katroshi)
SANIJE BALLA(Bilan i)
BAKUSHE BALLA(Kola )
BUKURIJE BALLA(Luari)
SEFER HYKA
ABDULLA HYKA
ARBEN M ALO KU
HAXHI HYKA
LULZIM ZALT A
FAT M IRA SALI KALLUSHI(Hyka)
SUZANA SALI HYKA
VJO LLCA XHEK T AKE(M eta)
KADRI XHEK M ET A
NAIM E M EM KO (M eta)
T AT JANA M USA(M eta)
ZYLFIJE ABDI DING U
FAHRIE HASANAJ(M eta)
FAT BARDH M ET A

10,346,706 .60   32,878

      2 ,902 ,930.00  

314 .70

32,878 9,034,874 .40     

32,878 2,419,820 .80     

33,755

381,431 .50        

73.60

33,755

86.00

11.30

274 .80

HILM I HALLULLI
ABDULLA REXHEP SHIJAKU
M AHM UT REXHEP SHIJAKU
HIVZI HALLULLI
LEJLA HALLULLI
KADRI HALLULLI
SHYQ YRI T AFAJ
BAHRI T AFAJ
LEM AN T AFAJ
BENAN T AFAJ
SHKELQ IM T AFAJ
BUKURO SHE T AFAJ
RUHIJE SHIJAKU
SHEFKI SHIJAKU
HAJRIE BRAHJA
DRIT A KELM ENDI
RESHAT SHIJAKU
SERVET E AHM ET I
NJAZI SHIJAKU
REXHEP SHIJAKU
KUM E SHIJAKU
RAZIJE SHIJAKU
RASIM SHIJAKU
XHAHRIJE SHIJAKU
SHEFQ ET SHIJAKU
REZARG JENT T AFAJ
XHEVDET SHIJAKU
SHEM SIJE BAST ARI
BESNIK SHIJAKU
LUM T URI ALIAJ
HAM DI SHIJAKU
AISHE LLAG AM I(Saraçi)
HYSEN SARAÇI
ISM ET E SARAÇI
PELLUM B SARAÇI
G UG ASH T O SKA 3.80 66,969 254,482 .20        
AJDIJE BAKALLI
BEDRIJE BAKALLI
M YHRIJE BAKALLI
AG IM PET RELA
AG RO N BEJA
ANILA PET RELA
BESNIK BEJA
BUJAR PET RELA
ELVANA DO BRO LISHT I
ENIS SPAHIU
FAT M IR BEJA
FET HIJE BEJA
FIQ IRET E PET RELA
G ENT I PET RELA
HALIL PET RELA
HAVA KELLEZI
LILJANA(NAILE) VO RPSI
LULEZIM BEJA
M AJLINDA T IVARI(BEJA)
M YRSHIT VO RPSI
RAZIJE PET RELA
SABRI BEJA
SEIT PET RELA

865,327 .20        

21,169,855 .20   

1,544,560 .00     

      6 ,321 ,111.80  

621 .40

38,614

163 .70

25.40

40.00

34,068

34,068

38,614

AHM ET KAZIU
ALIJE KAZIU
BEG LJE SERDARI
FLO RA KALO SHI
FLUT URA HASHO
HAJDAR M ASUFI
XHILE BARDHI
ERDIAN M UST AFA DAJA
FERIAL M UST AFA DAJA
M ENT O R M UST AFA DAJA
NERM IN M UST AFA ZHABJAKU
EDLIRA Q YSHKA
FAT RIJE ALIM EHM ET I
SKENDER Q YSHKA

      1 ,071 ,504.00  

      5 ,170 ,006.80  77.20

16.00 66,969

66,969
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Gjermania ndalon naftën,
"Benz"-at drejt Shqipërisë

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

... të automjeteve me motorë dizel
më të vjetër, me qëllim përmirë-
simin e cilësisë së ajrit ka sjellë një
valë reagimesh në Gjermani. Ndal-
imi do të prekte jo vetëm personat
privatë që kanë automjete dizel të
vjetër, por edhe zanatçinjtë gjer-
manë që përdorin më së shumti
automjetet dizel. Shumë kërkojnë
që përmirësimin e motorëve ta
marrë përsipër vetë industria e
automjeteve, edhe shoqata gjer-
mane e zanatçinjve.

Edhe politika ka reaguar. Social-
demokratët, Të Gjelbrit dhe E
Majta kanë kërkuar që motorët e
vjetër dizel të pajisen me aparatet
që përmirësojnë emetimin e
gazrave ndotës, dhe koston për
këtë ta përballojë industria e au-
tomjeteve. Po qe se koncernet e
automjeteve kanë ndershmëri dhe
mendojnë me perspektivë duhet që
ata t'i modifikojnë motorët e vjetër
vullnetarisht, tha kreu i grupit
parlamentar të Të Gjelbërve, An-
ton Hofreiter të enjten (01.03). "Ata
mund ta bëjnë këtë", tha ai duke
pasur parasysh fitimet miliardësh
të kësaj industrie. Hofreiter e qua-
jti skandaloze qëndrimin e qever-
isë gjermane që e ka lejuar deri më
tani refuzimin e koncerneve. Ndër-
sa politikani socialdemokrat,
përgjegjës për politikën e transpor-
tit, Matthias Stein u shpreh se in-
dustria nuk duhet t'i ikë përgjegjë-
sisë për modifikimin e motorëve
dizel.

Kristiansocialët gjermanë
(CSU) janë kundër ndalimeve të
automjeteve. Ministri bavarez për
Transportin e Punët e Brendshme,
Joachim Herrmann u shpreh se
"ne jemi kundër që t'u ndalohet
shoferëve të automjeteve dizel për-
dorimi i tyre". Ai apeloi edhe ndaj
koncerneve të huaja të autom-
jeteve në Gjermani të japin kon-
tributin e tyre. Ministrja gjermane
e Mjedisit, Barbara Hendricks ësh-
të shprehur se ndalimi i autom-
jeteve dizel do të prekë vetëm disa
qytete. "Ai do të jetë në masë të
gjerë i mënjanueshëm", tha Hen-
dricks në Berlin. Në 70 qytete gjer-
mane tejkalohen vlerat e gazrave

të oksidit të azotit (NOx), në 50 prej
tyre vetëm në masë të vogël. 20
qytete janë më problematikë, sipas
ministres gjermane dhe aty qever-
ia po përpiqet të marrë masa
përmes modifikimit të autobusëve
urbanë apo përmirësimin e
trafikut.
RËNIE E MENJËHERSHME
E ÇMIMEVE - SHITJE
DREJT SHQIPËRISË E
KOSOVËS

Debati për ndalimin e motorëve

GAFORJA

DEMI

UJORI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

VIRGJERESHA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Hëna është në harmoni me Marsin,
Merkurin, Uranin dhe Jupiterin. Priten sur-
priza të këndshme në punë. Ata që deri dje
ju kundërshtonin, nga sot do t'ju mbësh-
tesin. Në dashuri mos u frikësoni nga për-
balljet sfiduese, nga disa probleme të
brendshme do të dilni fitimtar.

Në punë çdo gjë do të shkojë mirë dhe
do të keni mundësinë të tregoni aftësitë
tuaja. Do të ndërmerrni një hap vendimtar
për të zgjidhur një problem. Do të merrni
n jë ndihmë të vazhdueshme, s i
shpirtërore ashtu edhe ekonomike nga
personat që ju duan të mirën.

Vazhdon të ndjehet ndikimi i Saturnit që
krijon kërcënime të vogla, duke frenuar dhe
penguar herë pas here planet tuaja. Nëse
ndjeheni të lodhur dhe të bezdisur, kërkoni
shoqërinë e një miku dhe mendimet e zym-
ta do zhduken shpejt.

Do të keni ngadalësim të aktiviteteve që i
keni për zemër, për shkak të problemeve
dhe pengesave të bezdisshme. Mos u
dekurajoni, do kalojë shpejt. Marsi vazh-
don të jetë armiqësor ndaj jush. Kujdes-
uni për shëndetin!

Mërkuri dhe Venusi në anë tuaj do t'ju ndih-
mojnë, duke garantuar rezultate shumë
premtuese në punë dhe përvoja të bukura
në jetën private. Nëse nuk jeni në një lidhje
dashurie, përgatituni për takime intriguese.
Planeti i dashurisë po thur plane për ju.

Të jetosh jetën në mënyrë konkrete nuk
do të thotë të mos keni ëndrra në sirtar,
për t'i nxjerrë pikërisht në momentin e du-
hur. Mos i merrni shumë seriozisht disa
fjalë që ju janë thënë në një moment ac-
arimi. Jini më lartë se kaq.

Keni pak lodhje, ndaj të cilës duhet t'i
kundërpërgjigjeni me ushqimin e duhur, të
pasur me energji dhe të shëndetshëm, si
mjalti dhe çokollata. Do të rigjeni entuziaz-
min e humbur, duke menduar për një detyrë
të rëndësishme, që me shumë mundësi
do t'ju besohet juve.

Mundësi për zhvendosje të shkurtra nuk do
t'ju vënë përpara vështirësive, por do t'i japin
ngjyra aventurash të reja gjithçkaje që do
të realizoni. Ju nuk duhet të bëni gjë tjetër
veçse të ndiqni rrymën, duke mos u kthyer
mbrapsht për asnjë arsye në botë.

Forca e vullnetit për të luftuar kundër "mull-
injve të erës" është drejt fundit, prandaj më
mirë të ndaleni dhe të shikoni se çfarë bëhet
përreth. Nga njëra anë ndiheni të përjash-
tuar e kështu doni të çliroheni, nga an tjetër
keni dëshirë t'i mbathni me të katra.

Jupiteri vazhdon t'ju mbështesë, duke ju
sjellë entuziazëm dhe duke favorizuar per-
spektiva pozitive. Do të përjetoni momente
emocionuese me partnerin tuaj. Është mirë
t'u jepni rëndësi anëve praktike të jetës së
përditshme dhe rezultateve konkrete.

Planetët këshil lojnë shumë vetëpërm-
bajtjeje, në mënyrë që të mbani për vete
disa sekrete. T'u hapeni të tjerëve gjith-
andej nuk do të ishte gjë e zgjuar. Mund
të konstatoni se besimi që keni tek disa
persona të njohur së fundmi nuk ka qenë
i arsyeshëm.

Grindjet dhe sherret mund të jenë gjëra që
priten, por ju me urtësi do t'i mënjanoni
shoqërimet me persona që ju shkaktojnë
tensione dhe stres. Përfitoni nga përvoja
për të mos bërë të njëjtat gabime si në të
kaluarën, për t'iu hapur mundësive të reja.

BRICJAPI

Dje në 'Deutsche Welle'

dizel ka bërë që të ketë rënie të
madhe të çmimeve të automjeteve
dizel. Shumë vetë nuk mund ta
shesin më automjetin me çmimin
e shpresuar. Ajo që dihet është se
motori dizel, krahasuar me motor-
in me benzinë emeton më pak di-
oksid karbonik, por shumë më
tepër grimca të oksidit të azotit, që
kategorizohen si shumë të rrezik-
shme për shëndetin.

Ndërkohë shumë më tepër au-
tomjete dizel po shiten nga Gjer-

mania në vendet europianolindore.
Në vitin 2017 ka pasur një rritje
dukshëm më të madhe krahasuar
me 2016-n, rreth 233.000 automjete
dizel janë shitur jashtë Gjerman-
isë, sidomos në Lindjen europiane,
bën të ditur revista gjermane "Java
Ekonomike" të enjten (01.03).
Rritje të madhe ka shënuar shitja
e automjeteve dizel drejt Sh-
qipërisë, Kosovës, Rumanisë, Slo-
vakisë etj, thekson revista
ekonomike gjermane.
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Kuptohet, nuk po bëjmë propagandë kundër
celularit si pajisje e dobishme elektronike komu-
nikimi, por për keqpërdorimin e tij të gabuar nga
fëmijët edhe adoleshentët dhe sidomos për celu-
larët që kanë të instaluar programe të internetit,
i cili në shumëllojshmërinë e informacioneve
shpesh negative, përbën rrezikshmëri të lartë
dhe shkatërrim moral, shpirtëror sidomos tek
fëmijët, adoleshentët pa imunitet psikologjik.
Prandaj dikush e ka quajtur internetin "ndotja
më e madhe e kohës".

Prindërit duhet të kenë kujdes, "sepse ç'do
të mbjellin, edhe do të korrin". Sot flitet vetëm
për       "liri" pa limit për çdo moshë, por liri në
konceptin të vërtet të fjalës nuk do të thotë të
bësh ç'të duash, por të bësh atë që është e mirë
për ty, ndryshe ti nuk je i lirë, por skllav i pa-
sionit nga egoja, padija dhe opinioni i të tjerëve
dhe kjo me shumë pasoja për ata që nuk e kufi-
zojnë, por e shpërdorojnë lirinë e tyre, aq më
tepër fëmija dhe adoleshenti që nuk e kanë të
formuar plotësisht kontrollin mbi veten, kanë
nevojë për kufizim e edukim dhe nuk duhet t'i
plotësohet çdo dëshirë (tek) e tyre. Në Sh-
krimin e Shenjtë lexojmë: "Edukoje djalin e ki
kujdes për të, që të mos heqësh keq e të tur-
përohesh për shkak të tij" (Sirakidi 30:31).

Një njeri i urtë i kohës sonë thoshte këto fjalë
për kufizimin e nevojshëm të lirisë së fëmijëve
dhe adoleshentëve: "E shihni si e kufizojmë lir-
inë e fëmijës së vogël: Embrioni është i kufizuar
për 9 muaj në barkun e nënës së tij. I sapolinduri
vihet në krevatin e tij, pas gjashtë muajsh e ven-
dosim në kangjella e më vonë nuk e lemë vetëm
përjashta që të mos goditet apo të rrëzohet nga
ndonjë shkallë. Nëse e lëmë të lirë, ka për të rënë
dhe do të vritet. Të gjitha këto janë të nevojshme
që një fëmijë të ritet i sigurt. Duket sikur fëmijën
e privojmë nga liria, por pa këto masa rrezikon të
vritet qysh në momentin e parë. Por fëmijët nuk
kuptojnë as kur janë të vegjël se kanë nevojë për
t'u kufizuar, por as edhe kur rriten se kanë nevojë
për një lloj tjetër kufizimi, për këtë arsye kërkojnë
liri. Çfarë lirie është kjo? Liri për t'i sakatuar? Me
këtë lloj lirie përfundojnë në shkatërrim! (Shën
Pais Agjoriti 1924-1994).

Zoti përkujdeset për fëmijët, sepse janë të pafa-
jshëm dhe shpesh viktima të prindërve të pa-
përgjegjshëm dhe të të rriturve që i keqpërdor-
in për shkak të papjekurisë së moshës së tyre.
Në krishterim besohet fort se Zoti jo vetëm ësh-
të bashkëpunëtori me prindërit për krijimin dhe
lindjen e një fëmijë, por Zoti u bë vetë fëmijë,
Biri i Perëndisë - Biri i Njeriut në personin e Jisu
Krishtit. Ai u shfaq fëmijë e adoleshent për t'u
dhënë rëndësinë dhe shenjtërinë këtyre
moshave dhe nevojës së tyre për liri të kufizuar,
duke lënë shembullin e tij unikal që edhe pse
Perëndi, Ai, si njeri ishte i bindur ndaj prindërve:
nënës së tij, Virgjëreshës Mari dhe kujdestarit
Josif. "Dhe ai zbriti bashkë me ta, erdhi në Naza-
ret dhe u bindej atyre" (Luka 2: 52).

Prandaj, në qoftë se i doni vërtet fëmijët
tuaj, mësojini që të binden dhe mos ua plotë-
soni çdo dëshirë, si: të kenë një celular privat
apo akses të lirë në internet, rrjete sociale, etj.
Derisa të mbushin moshën e duhur, mbajini
larg celularëve e çdo gjëje elektronike që dëm-
ton shpirtin, trurin, mendjen e shëndetin. Me
neglizhencën tuaj, tolerancën, dobësinë apo
me egon tuaj që t'i dalloni fëmijët nga të tjerët
duke iu blerë celular të modelit të fundit, ve-
proni shumë gabim, sepse duke i dhënë fëm-
ijës suaj "gur në vend të bukës" dhe "gjarpër
në vend të peshkut" tregoni fatkeqësisht se si
prindër keni rënë më poshtë se instinkti shta-
zor i kafshëve, të cilat me instinktin dhe për-
vojën e tyre i ruajnë edhe mësojnë këlyshët se
si të ruhen nga rreziqet për jetën.

Këta prindër shpejt do të shijojnë frytin e
hidhur të farës së keqe, të cilën e mbollën me
pakujdesi në shpirtin fëmijës së tyre, duke u
plotësuar çdo dëshirë, pavarësisht pasojave që
ato kanë, dhe mbi të gjitha, do të japin llogari
para Zotit që është shumë i ashpër me ata
prindër apo të rritur që skandalizojnë me fjalët
dhe veprimet e tyre fëmijët: "Por ai që do të
skandalizojë një prej këtyre fëmijëve të vegjël
që besojnë tek unë, do të jetë më mirë për të t'i
varet në qafë një gur mulliri dhe të zhytet në
thellësi të detit" (Mateu 18:6).

*Përgjegjës i Zyrës së Katekizmit pranë
Kryepiskopatës KOASH, Tiranë

Opinioni i   Ditës Teknologjia që po i vret shpirtrat e fëmijëve
Nga Miron Çako *

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

... menduar se bëhej fjalë për një lodër. Të nesër-
men, pasi çova vajzën në kopsht, kërkova të
shihja celularin e Kleas, por u skandalizova kur
pashë që në dorën e saj ishte një celular "iP-
hone". Pyeta edukatoren se përse e lejonin
këtë fëmijë të vinte me celular në kopsht. Ajo
më tha: "Ah, ajo ashtu rri gjithë ditën, me atë
në dorë. I kemi thënë edhe prindit të saj që
nuk është mirë të rrijë me celular në kopsht,
por ai na e ka prerë: Ia kam blerë unë. Ky ësh-
të një kopsht privat. Unë paguaj lekët dhe nuk
është puna juaj t'ia ndaloni".

Kjo është një histori që ma tregoi një nënë
e shqetësuar, sepse nuk dinte si t'ia largonte
fëmijës së saj dëshirën për celular. Kjo histori
e shumë të tjera si kjo nëpër kopshte dhe sh-
kolla na tregojnë një paradoks dhe një prob-
lematikë me pasoja serioze: Mjetet elektroni-
ke të komunikimit (siç është edhe celulari), të
keqpërdorura, po ndikojnë negativisht jo
vetëm te të rriturit, duke i skllavëruar ata, por
fatkeqësisht edhe te fëmijët, të cilët janë vikti-
mat e imitimit të prindërve në një shoqëri të
papërgjegjshme dhe snobe, ku celulari është
bërë një status simbol dhe një mani edhe për
fëmijët e adoleshentët, madje edhe në vendet
me zhvillim social e kulturor.

Psh., sipas hulumtimeve të "C&R Research",
në SHBA zotërojnë një telefon celular 22% e
fëmijëve të vegjël (6-9 vjeç), 60% e fëmijëve të
moshës 10-14 vjeç dhe 84% e adoleshentëve
(mosha 15-18 vjeç). Tani po zhvillohet mar-
ketingu për fëmijët më të vegjël me telefonat
me ngjyra të këndshme dhe karakteristika të
lehta për t'u përdorur. Rreth 90% e adolesh-
entëve që kanë një telefon celular dërgojnë
tekste (mesazhe). Numri mesatar nga të dhënat
e "Pew" është 30 tekste në ditë. Përveç kësaj,
raporti i "Pew" tregon se 92% e adoleshentëve
futen online çdo ditë. Pothuajse një në katër
pretendon të jetë online "pothuajse vazhdi-
misht".

Çdo teknologji komunikimi, siç është edhe
celulari, për hir të së vërtetës është një shpikje
e madhe për njerëzimin dhe mund të themi se
ka zvogëluar botën, pasi njerëzit mund të ko-
munikojnë nga çdo cep i saj për pak sekonda.
Celulari si shpikje i atribuohet Martin Cooper-
it, një nga inxhinierët më të mirë të shoqërisë
"Motorola". Cooper-i prezantoi projektin për
herë të parë më 3 prill 1973. Vetëm pas 10 vite
përpjekjesh, projekti i celularit të parë arriti
të zhvillohej deri në atë pikë sa të dilte në treg.
Celulari i parë doli në shitje me një çmim rreth
4000 $. Sot numri i celularëve ka arritur afër-
sisht në 4.77 miliardë në 2017, 4.93 miliardë në
2018 dhe në 2019 parashikohet 5.07 miliardë.
Ky numër rritet në mënyrë progresive duke
konkurruar me të gjitha pajisjet elektronike
të komunikimit, me një fitim shumë të madh
prej miliarda dollarësh për kompanitë e pro-
dhimit dhe tregut.

Duhet të dimë se çdo objekt i prodhuar nga
njerëzit, në vetvete nuk është as i mirë, as i
keq; varet nga përdorimi i njeriut, nëse i jep
vlerë pozitive apo negative, e bën të dobishëm
apo të dëmshëm për veten. Edhe celulari, ky
mjet i teknologjisë elektronike bëhet miku apo
armiku ynë, në varësi të mënyrës se si ne e
përdorim.

Por, që njeriu të arrijë të përdorë një objekt
në interesin e tij, në fillim i duhet të njohë
paraprakisht si të mirat, ashtu edhe rreziqet,
prandaj i duhet një aftësi e mjaftueshme
ekzaminuese dhe arsyetuese. Kjo aftësi e të
arsyetuarit te njeriu ka lidhje me formimin e
plotë të trurit, një proces i cili fillon në fëm-
ijërinë e hershme dhe vazhdon gjatë adolesh-
encës dhe përtej saj, në varësi të mënyrës se
si ne rritemi. Prandaj jo çdo objekt apo mjet
mund të lihet në përdorimin e këtyre moshave
të paformuara dhe në aftësitë e tyre arsy-
etuese. Për shembull, që dikush të ngasë një
makinë, atij i duhet leje drejtimi, respektiv-
isht: për kategorinë A, mbi 16 vjeç dhe për kat-
egorinë B, mbi 18 vjeç. Sipas psikologëve,
mjekëve, pediatërve e shkencëtarëve që janë
marrë me studimin se si ndikon celulari në

moshat fëmijërore edhe adoleshente, fëmijët
nën moshën 16 vjeç nuk duhet të përdorin
celularin dhe arsyet për këtë janë nga më të
ndryshmet.

Përdorimi i celularit ndikon në zhvillimin
e trurit të fëmijës sonë. Truri paraqet një in-
teres të veçantë për ne, pasi shumë zhvillime
të rëndësishme ndodhin në trurin njerëzor në
një periudhë tepër të shkurtër kohore, gjatë
periudhës së fëmijërisë. Këto vite të hershme
janë një pjesë kritike e zhvillimit njerëzor dhe
specifikisht periudha kur fëmija mëson aftësi
të pafundme dhe thith sasi të madhe informa-
cioni, që do t'i nevojitet për të funksionuar
gjatë gjithë jetës së tij. Prandaj, edhe informa-
cioni që ai merr nëpërmjet shqisave si një ush-
qim mendor, të cilin e përpunon truri dhe e
depoziton në memorie duhet të jetë sa më i
monitoruar nga prindërit, ashtu si bëhet
kujdes edhe me ushqimin biologjik, që të jetë
sa më i shëndetshëm për rritjen e trupit.

Valët e celularit ndikojnë negativisht në
hemisferat e trurit dhe në sistemin nervor që
te embrioni i fetusit, i cili zhvillohet brenda
placentës. Kanë konstatuar se fëmijë që lin-
din nga nënat që përdorin shumë celularë gjatë
kohës së shtatzënisë, lindin hiperaktiv.

Në trurin që tek fëmijët është në zhvillim e
sipër dhe tek adoleshentët duke u zmadhuar
edhe riformuar; përdorimi i celularit ndikon

në formimin jo të mirë të tij dhe të aftësive
mendore. Psh., celulari ndikon në humbjen e
përqendrimit dhe kujtesës në aftësitë për të
kuptuar, rrit pagjumësinë sepse lundrojnë në
celular gjatë natës dhe kjo ndikon në
shqetësimet gjatë gjumit. Ndikon në mësimin.
Një studim në Britani zbuloi se shkollat që
ndaluan celularët kanë rezultate më të mira
akademike. Celulari krijon probleme sociale, i
bënë fëmijët asocialë, sepse stimulon vetminë
dhe lidh shoqëri virtuale, duke iu shmangur
asaj reale. Studimi që prezantohet nga "Pedi-
atric Academic Societies Meeting" në San
Francisco thotë se një fëmijë që shpenzon
mesatarisht 30 minuta në ditë para ekraneve
të vegjël, rrit rrezikun për vonesa në të folur
me 50%. Dëmton shikimin dhe çon deri në
shtrembërimin e tij (strabizëm), sepse në sh-
qisat e tyre, siç është edhe syri, nuk janë in-
staluar akoma mekanizmat mbrojtës.

Sot po vihen re probleme të mëdha men-
dore dhe sociale tek brezi i ri, kjo të kujton
parashikimin profetik nga fizikanti i madh
Albert Ajnshtajni (1879- 1955): "Kam frikë nga
dita që teknologjia do të tejkalojë ndërvep-
rimin tonë njerëzor. Bota do të ketë një brez
idiotësh".

Por, valët elektromagnetike që transme-
tojnë celularët ndikojnë në vdekjen e qelizave
dhe parandalojnë ripërtëritjen e tyre. Kjo gjë
përbën një risk për sëmundjen e kancerit në
tru. Fëmijët nën moshën 15 vjeç, që përdorin
celular 30 minuta në ditë janë 2-3 herë më të
riskuar për shfaqjen e kancerit.

Përveç këtyre dëmtimeve në shëndetin

mendor dhe fizik të fëmijës, përdorimi i celu-
larit në këto mosha pa imunitet moral shkak-
ton dhe një dëm akoma më të madh: ai shkatër-
ron moralin dhe vret botën shpirtërore të tyre.

Fëmija është një qenie njerëzore me një
botë shpirtërore delikate dhe jo plotësisht të
formuar për të dalluar të mirën nga e keqja, të
moralshmen nga e pamoralshmja, ashtu siç
thotë fjala e urtë "marrëzia lidhet me zemrën
e fëmijës" (Fl. 22:15). Që fëmija të mos shkatër-
rohet moralisht nga ajo që shikon dhe dëgjon
në të përditshmen e tij të vrullshme, duhet
patjetër të jetë nën mbikëqyrje: në fillim të
prindërve, të cilët nuk kanë vetëm detyrë t'i
lindin e ushqejnë, por edhe t'i edukojnë ata, si
edhe të edukatorëve, mësuesve e shoqërisë.

Bota shpirtërore e fëmijëve është e butë si
një plastelinë që mund t'i japësh formë si të
duash, prandaj dikush ka thënë "jepma fëm-
ijën tënd deri në moshën 7 vjeç dhe ai fëmijë
do të jetë përjetë i imi". Deri në këtë moshë,
fëmijët marrin shumë informacione që u
mbeten për gjithë jetën në subkoshiencë, të
cilat formojnë botëkuptimin e tyre për botën
që i rrethon. Nëpërmjet shqisës së shikimit
njeriu merr 80% të informacionit. Prandaj,
televizori, kompjuteri dhe celulari 'smartf-
hone', si mjete elektronike informuese dhe
komunikuese, ndikojnë jashtëzakonisht
shumë në moshën e tyre. T'i japësh një fëmije

në dorë një celular, i cili është programuar për
të rriturit, është sikur i jep një bombë pa sig-
uresë, me të cilën mund të vrasë veten. Ajo që
kjo bombë vret është më e keqe se dëmtimi i
gjymtyrëve, pasi vret botën shpirtërore, që
përbëhet nga mendimet, ndjenjat, dëshirat,
kujtesa, vullneti.

Përgjithësisht atë çfarë njeriu shikon,
kërkon edhe ta bëjë. Mendo sa më i tunduar
është një fëmijë dhe një adoleshent, të cilët
janë kureshtarë dhe me shpirt të theksuar
aventure. Edhe kjo vërtetohet shumë lehtë,
psh: Po të bisedosh me një fëmijë apo adolesh-
ent që ka nga prindërit liri të plotë të përdorimit
të televizorit, kompjuterit apo celularit ku
marrin informacione të ekspozuar ndaj faqeve
të internetit në 'smartphone', të cilat kanë
përmbajtje dhune, seksi etj., që janë të papër-
shtatshme për moshën e tyre, vihet re se ata
kanë një frymë rebele dhe reagojnë si të rritu-
rit, mendojnë si ata, përpiqen të imitojnë jetën
e të rriturve me të gjitha gabimet dhe veset e
tyre, që fatkeqësisht kanë hapësirë të gjerë në
rrjetet sociale të aplikueshme edhe në celu-
larët 'smartfhone'.

Por, përveç kësaj, fëmijët që zotërojnë një
celular privat janë më të rrezikuar nga ngac-
mimi kibernetik, bëhen shpesh viktima të
njerëzve dashakeqë, trafikantë, maniakë, de-
moniakë, të cilët nëpërmjet komunikimit ele-
ktronik kontrollojnë dhe shkatërrojnë jetën e
shumë fëmijëve dhe adoleshentëve (si psh. me
lojën famëkeqe dhe vrastare "Balena Blu", që
vetëm në Rusi çoi në vetëvrasje 157 viktima
fëmijë).
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KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

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

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

- Jeta është diçka që të gjithë duhet ta provojnë së paku
njëherë.

Henry J. Tillman
- Jeta është e këndshme. Vdekja është e qetë. Vetëm

tranzicioni është pak i mundimshëm.
Isaac Asimov (1920 - 1992)

- Edhe gjarpri mund të arrijë lartësi të "mëdha"… por
vetëm nën kthetrat e shqiponjës…!

- Po u zgjove në mëngjes dhe nuk e pe diellin, ose
dielli je ti, ose ke vdekur!

- Dashuria nuk zgjat pafund, bëhu human dhe
mbaje afër.

- Nuk ka vlerë të thoni “ne po bëjmë
më të mirën që mundemi”. Suksesi
arrihet duke bërë atë që është e
nevojshme.

(Uinston Curcill)

- Nuk mund t’ju jap formulën e
suksesit por mund t’ju jap formulën
se si mund të dështoni: përpiquni të
kënaqni çdo njeri.

(Herbert Bajard Suop)

- Suksesi ka përbërë dështimin e
shumë njerëzve.

(Sindi Adams)

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

34. Agjenci Ajrore Durrës.
36. Një pjesë e dimensioneve.
39. Eshtë përfaqsuesja e Adriam Mutu.
41. Kalimi në ekstreme.
42. Eshtë e re pas Krishtit.
43. Shkruhet për të mos vazhduar më.
44. Si i gjithë .
47. Kush e thotë lutet.
48. Kufij elementi.
49. Ishte nyja që preu Alekdansdri i Madh.
50. Një pjesë e titanëve.
51. Mund të jetë kundërmuese.
52. Pak titanike.

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

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

TTTTThënie tëhënie tëhënie tëhënie tëhënie të
mençuramençuramençuramençuramençura

37. I ka tek Luani.
38. Boldi komik italian.
42. Eshtë kolana në filma
43. Kush e thotë lutet.
44. Oxa këngëtare.
46. Inicialet e Nolte aktor.
47. Eshtë tokë që... fitohet.
48. Një... gjermane.

VERTIKAL

1. Një votë në favor.
2. Filozofi me eksperimentin e gomarit.
3. Në hyrje makinës.
4. Fillojnë lehtë.
5. Irlanda në Dublin.
6. Eshtë edhe ajo e historisë.
7. Një pjesë e gamiljeve
8. Notat pa kufij.
9. Ishin komitë.

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