
LEVIZJE NE SHISH, IKIN NENTE 
DREJTUES, KUSH I ZEVENDESON

(Në foto) Helidon Bendo, drejtuesi i komanduar i Shërbimit Informativ Shtetëror
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SINDIKATA

Artistët, në mbrojtje
të Cirkut Kombëtar:

Do marrim masa nga më
ekstremet për mbrojtje

Lista emërore dhe shumat/Shpronësimet e reja 

Preken banorët në Fier, Korçë, Preken banorët në Fier, Korçë, 
Devoll, Berat dhe SkraparDevoll, Berat dhe Skrapar

Shpronësimet për 
TAP, dokumentet 
që duhen për të 
marrë paratë

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka shpallur 
kërkesën për shpronësim, marrjen në përdorim të 

përkohshëm dhe vendosjen e servitutit të kalimit, për 
pasuritë e paluajtshme që preken nga projekti, “Ndër-
timi i linjës së tensionit dhe faciliteteve...

“Si u përballa me 
vrasësin e vëllait,

Albert Zekaj nuk më 
shikonte në sy”

FLET KRESHNIK 
BEQIRAJ

Në faqen 7

 

 

KREU I PD

THIRRJA E PRESIDENTIT
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DEKLARATA

Sulmi ndaj LGBT, 
ambasadori i SHBA: 
U nxit nga Shehu, 

Manjani e Pampuri 

Basha, thirrje: Të 
vazhdojmë kryengritjen 
qytetare, s’do ndalemi 

deri në anulimin e taksës

Pagesa për Rrugën 
e Kombit, Meta: Ky 

vend qëndron në këmbë
nga taksapaguesitNga ORNELA MANJANI

Kryeredaktor: Erl MURATI
Zv/kryeredaktor: Rezarta DELISULA    
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HELIDON BENDO BEN LEVIZJET PA MARRE ENDE DEKRETIN E PRESIDENTIT

Sa shtrenjtë e paguajmë 
një kryeministër PPP? 

450 milionë euro u ka marrë qeveria 
Rama, në katër vite shqiptarëve 

me taksën e qarkullimit. 11 për qind e 
buxhetit të shtetit mbushet direkt nga 
taksa e qarkullimit... Vijon në faqen 19

Opinioni
 Ditësi Nga DRITAN LACI

Në faqen 2
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vend për persona më të mirë 
që do vijnë”. Fotoja pasuese 
ka nënshkrimin: “Në fund ti 
do përfundosh aty ku duhet të 
jesh, me kë është e destinuar 
të jesh, duke bërë ato gjëra të 
cilat je e destinuar të bësh”, 
- përfundojnë postimet e saj.
Kaq mjaftoi që mediat...

Almeda rrëfen jetën bashkëshortore me aktorin turk. Të pathënat e lidhjes

Jo më lidhje treshe? Egla Harxhi: E vërteta jonë

Suplement

Jo më larg se dje ish-misi i 
Shqipërisë, Egla Harxhi, 

kishte postuar një foto në 
faqen e saj në “Instastory”. 
Në foton e publikuar, mod-
elja kishte mbivendosur një 
shkrim tepër domethënës. 
“Shumë njerëz kanë ardhur 
dhe kanë ikur dhe kjo është 
më e mira, pasi kanë liruar 

Rovena Dilo i publikon fotot, Soni Malaj kudo me të dashurin

 “Deutsche Welle”
Dje

Në faqen 6Në faqet 21-22

Emërimet e reja në Shërbimin e Inteligjencës, hyjnë 12 të rinj, mes të 
cilëve punonjës të ish-Sigurimit të Shtetit, emrat. Çfarë po ndodh...

Nga fundi i Luftës së Dytë Botërore, 
dramaturgu gjerman, Bertolt 

Brecht, e vuri Galileun e tij të thoshte: 
“Mjerë ai vend që ka nevojë për her-
onj”. Një fjali, me të...

50 vjet më parë u vra 
Martin Luther King

Nga INES POHL në

Vijon në faqen 20
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PROTESTAT
OPOZITA

Kryetari i Partisë
Demokratike, Lul
zim Basha u bëri dje

thirrje të gjithë qytetarëve
që të vazhdojnë aktin që
nisën kuksianët, deri në rrë-
zimin e kësaj qeverie. Në një
deklaratë për mediat nga
selia blu, Basha u shfaq me
qytetarë kuksianë, të cilët
morën pjesë në protestë.
Kryeministrin Edi Rama e
quajti frikacak që mbyllet
në bunker, ndërsa bëri me
dije se protestat e nisura do
të vazhdojnë. Basha tha se
opozita do vijojë të qëndrojë
përkrah popullit të thjesh-
të, të cilët sipas tij po dhuno-
hen dhe grabiten nga qever-
ia. Deklaratat e tij Basha i
bëri pas një takimi që pati
në selinë e PD me të liruarit
nga Gjykata e Tiranës, pas
akteve të dhunës të shtunën
e kaluar në "Rrugën e Ko-
mbit". "Shikojini këta njerëz,
këta janë njerëzit që mbije-
tojnë me mund e vështirësi
dhe përballen me varfëri ek-
streme. Këta janë njerëzit
në shtëpitë e të cilëve ka
vetëm varfëri. Këta janë
njerëzit që Edi Rama i do në
burg. Edi Rama është një
frikacak i mbyllur në bun-
kerin e tij. Futja në bunker
është edhe fundi i au-
tokratëve të korruptuar. U
bëj thirrje të gjithë sh-
qiptarëve, të vazhdojmë të
gjithë së bashku kryeng-
ritjen qytetare. Aktin që
ndër morën qytetarët e
Kukësit ta vazhdojmë të
gjithë deri në fund, deri në
fitore, për t'i dhënë fund
njëherë e mirë një shteti
grabitqar. Kjo që ka nisur
në Kukës nuk do të ndalet.
Jemi dhe do të jemi deri në
fund në krah të këtyre
njerëzve", u shpreh z.Ba-
sha. Ai kërkoi të anulohet
taksa e "Rrugës së Kombit"
dhe theksoi se nuk do të
ndalet deri se ta ndalet per-
sekutimi ndaj këtyre
njerëzve. "Nuk do të ndale-
mi derisa të hiqet dhe anu-
lohet taksa e Rrugës së Ko-

Kreu i PD pret në seli kuksianët e liruar me kusht: Rama, frikacak

Basha, thirrje shqiptarëve: Të
vazhdojmë kryengritjen qytetare
"Nuk do ndalemi deri në anulimin e taksës"

Valentina Madani

mbit. Nuk do të ndalemi
derisa të ndalet persekuti-
mi ndaj këtyre njerëzve
dhe të shkojnë para ligjit
urdhëruesit e kësaj dhune,
projektuesit e kësaj dhune
dhe ekzekutuesit e kësaj
dhune. Kjo është beteja
jonë. Jemi dhe do të jemi

deri në fund, deri në fitore
në krah të këtyre njerëzve
të thjeshtë", tha Basha.
Kreu i PD akuzoi: "Një sh-
teti të privatizuar nga Edi
Rama, i cili për hir të xhep-
ave të tij dhe të klientëve të
tij vërsuli policinë kundër
njerëzve të pambrojtur, i tra-

PROTESTA
Shoqëria Civile lajmëroi
një protestë për sot
përpara Kryeministrisë.
Protesta ka të njëjtin
motiv si ajo e opozitës,
kundër taksës së
Rrugës së Kombit dhe
koncesioneve. Nisma
"Thurje" shkruan në
thirrjen për protestë se
janë të ftuar të gjithë pa
dallime partiake. Ky
njoftim është
shpërndarë edhe nga
faqe të tjera të njohura
me aktivitet në
"Facebook".

SALI BERISHA
Ish-kryeministri Sali Berisha reagoi dje lidhur me daljen
publike të kryeministrit Edi Rama në emisionin
"Opinion", ku foli për taksën në Rrugën e Kombit.
Përmes një statusi në faqen e tij të 'Facebook'-ut,
Berisha thekson se Rama mori një grusht turinjve nga
banorët e Kukësit. Po ashtu, ai iu përgjigj akuzave të
kryeministrit për Rrugën e Kombit, se nuk ka pasur
studim gjeologjik.



jtoi ata si terroristë ndërko-
hë që kriminelët, trafi-
kantët, ministrat e korrup-
tuar, ata që jetojnë në saraje
miliona dollarëshe, që kanë
vënë miliona dollarë pasuri
me lekët e taksës së qarku-
llimit që vidhet dhe nuk sh-
kon për mirëmbajtjen e

Rrugës së Kombit dhe
rrugëve të tjera, ata të jap-
in përgjegjësi një orë e më
parë para ligjit. Kjo që ka
nisur në Kukës nuk do nda-
let dhe nuk do ndalemi de-
risa të lirohen të 11 qyteta-
rët e Kukësit, që mbahen me
të padrejtë në qeli".

Nishani: Opozita të ndihmojë
financiarisht familjet e të burgosurve
Ish-presidenti Bujar Nishani reagoi dje lidhur me pro

testën në Rrugën e Kombit, ndërsa e cilësoi atë re-
voltë popullore. Nishani u doli në mbrojtjeje banorëve
të Kukësit, duke shtuar se qytetarët e burgosur dhe
familjet e tyre janë vënë nën kërcënimin dhe shan-
tazhin ekonomik. "Protes-
ta e banorëve të Kukësit ka
hyrë tashmë në simbolikën
e fortë të revoltës popullore.
Revoltë si reagim për pa-
drejtësinë ndaj të drejtave
të qytetarëve. Si reagim
ndaj korrupsionit, që po
varfëron çdo ditë e më
shumë familjet shqiptare.
Si reagim ndaj fyerjes per-
verse që megalomania e
madhështisë virtuale u
adreson dinjitetit të qyteta-
rëve. Si reagim ndaj perspektivës kërcënuese të jetës
së fëmijëve të shqiptarëve", tha z.Nishani. Sipas tij:
"Opozita duhet të shpalosë një aksion solidariteti so-
cial, duke ndihmuar financiarisht familjet e të gjithë
të burgosurve politikë dhe atyre që mund të përndiqen
për shkak të protestës me ndërgjegje të tyre. Askush
sot nuk mund të fshehë apo injorojë dot, as realitetin
dhe as përgjegjësinë e vet. As individi dhe as grupimi!

Vasili: Shqipëria s'është lopë
për t'u mjelë nga oligarkët

Kreu i grupit parlamentar, Petrit Vasili, deklaroi
dje se opozita nuk do të lejojë dhënien e rrugëve të

vendit me koncesion. Vasili tha se këtë çështje e ka
marrë në dorë populli dhe kryeministri nuk mund t'i
frikësojë me policë. "Ka konfirmuar se do të vazhdojë
koncesionet edhe për
rrugët e tjera apo e dëshi-
ron këtë. Koncesionet
nuk do t'i aplikojë dot dhe
kjo është e prerë. Këtë
çështje e ka marrë popul-
li në dorë dhe e zgjidh ai.
Populli është shumë më i
madh edhe se kryeminis-
tri dhe 10 policë që do të
çojë atje as që i ka njeri
problem fare. Opozita
nuk ka dashur kurrë të
prekë me dorë policët, por
nuk na shqetësojnë fare.
Fakti që kryeministri vazhdon të flasë për koncesione
kur FMN dhe ambasada amerikane ka kërkuar ndal-
jen e koncesioneve janë fakt se oligarkët e kanë zënë
për fyti. Por Shqipëria nuk mund të jetë as viktimë e
oligarkëve dhe as lopa që e mjelin oligarkët që ndajnë
pjesën me kryeministrin. Qëndrimi për koncesionet
është i palëkundur", tha z.Vasili.

ARBEN RISTANI

Po shqyrtojmë
mundësinë e

djegies së
mandateve

Sekretari i Përgjiths
hëm i PD-së, Arben

Ristani, foli dje për
mundësinë e djegies së
mandateve, nëse kryemi-
nistri Rama nuk merr para-
sysh heqjen e tarifës së
Rrugës së Kombit. Ristani
tha për protestën e qyteta-
rëve të Kukësit që nuk ka
qenë një protestë e organi-
zuar plotësisht nga PD, por
nga Këshilli Bashkiak pa
dallim partie, së bashku me
qytetarët e Kukësit, pasi
përveçse është një nga qyte-
tet më të varfra të vendit,
është edhe një nga më të
varfrit të Europës. Ristani
theksoi për "Report TV" se
PD-ja është në mbrojtje të
qytetarëve dhe të të
drejtave të tyre, dhe është
një krah i fortë për ta.
"Nëse qytetarët e nisin
mosbindjen civile me mby-
lljen e bizneseve të vogla,
edhe PD do e shqyrtojë
mundësinë e djegies së
mandateve", tha z.Ristani.

Kryetari i Partisë Demokratike,
Lulzim Basha, dje me qytetarë
kuksianë që morën pjesë në protestë
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Presidenti bën thirrje për qetësi dhe dialog mes opozitës e qeverisë

Pagesa për Rrugën e Kombit, Meta:
Ky vend qëndron nga taksapaguesit
"Tensionet? Nuk kemi luksin të këpusim asnjë 'lule'"

PDIU
Partia Drejtësi
Integrim dhe Unitet
kërkoi dje nga
qeveria të heqë
tarifën prej 5 euro
për autoveturat dhe
22 euro për
kamionët në Rrugën
e Kombit. Kjo parti
bën thirrje për një
pakt kombëtar e
dakordësi të
munguar në këtë
tranzicion të gjatë
për integrimin
europian.

DUNCAN NORMAN
Ambasadori i Britanisë së Madhe në Shqipëri, Duncan Norman deklaroi dje se, "vendimi
do të merret në qershor për negociatat, fakti që ka mosdakordësi politike nuk e pengon
anëtarësimin. Në muajt e fundit kemi parë disa lëvizje, po bëhen më shumë arrestime.

Protesta e opozitës? Do të përsëris edhe njëherë qëndrimin tim, çdokush ka të drejtë të
protestojë, por duhet të jenë paqësore, pasi asnjë kauzë nuk e justifikon dhunën".

Kryeministri pret 20 biznesmenët kryesorë të Kukësit

Rama: Nuk ka taksë zero për Rrugën e
Kombit, por do ketë ulje të ndjeshme

Kryeministri Edi Rama ka thirrur mbrëmjen e së
enjtes në Kryeministri një grup prej 20 biznesmenësh
kryesorë, që operojnë në qarkun e Kukësit për të dëg-
juar kërkesat e tyre dhe për të kërkuar nga ata hapjen e
vendeve të reja të punës për ata që kanë aplikuar pranë
zyrave shtetërore të punësimit. Takimi është zhvilluar
rreth orës 19:00 deri në 21:00 dhe më pas kryeministri
është larguar për të shkuar në emisionin televiziv "Opin-
ion", citon "Report TV". Në këtë darkë kryeministri ësh-
të shoqëruar nga dy ministrat Arben Ahmetaj dhe Dami-
an Gjiknuri dhe drejtori rajonal i Shërbimit Kombëtar
të Punësimit në Kukës, Ledian Halilaj. Gjithashtu, e pran-
ishme ka qenë edhe zv.ministrja e Financave, Dajna So-
rensen. Biznesmenët i kanë kërkuar kryeministrit që të
kenë një përfaqësi të tyre në grupin negociator me kon-
cesionarin dhe kryeministri mësohet të ketë thënë se do
të jetë një proces transparent me pjesëmarrjen e të
gjithëve. Do të ketë reduktim çmimi, por jo heqje takse,
mëson "Report TV" të ketë thënë kryeministri. "Takse
zero nuk ka, se nuk kemi luksin për vetë koston e lartë
të mirëmbajtjes, por do rishikohet ulje e ndjeshme çmi-
mi, abone si dhe favorizim më i lartë të banorëve të rrez-
es 20 km në zonë", - mësohet të ketë thënë kryeministri.
Rama i ka njohur biznesmenët me planin për të hapur
brenda vitit aeroportin e Kukësit, duke u thënë se është
parashikuar që të terminojnë 400 mijë udhëtarë në vit.

Ministrja Xhaçka pret zv.kryeministrin
kroat: Bashkëpunim për modernizimin e FA

Shqipëria dhe Kroacia shprehën gatishmërinë për të
çuar më tej bashkëpunimin dypalësh në fushën e

Mbrojtjes, por edhe për ndihmën reciproke në rastet e
fatkeqësive natyrore. Në 9-vjetorin e anëtarësimit në
NATO të të dyja vendeve, ministrja e Mbrojtjes, Olta Xhaç-
ka priti në Tiranë zëvendëskryeministrin, njëkohësisht
ministër i Mbrojtjes i Republikës së
Kroacisë, Damir Krsti?evi?, i cili po
zhvillon një vizitë dyditore në ven-
din tonë. Ministrja Xhaçka i cilësoi
Shqipërinë dhe Kroacinë si aleatë
të dallueshëm dhe të besueshëm të
NATO, si dhe vlerësoi kontributin
e dyja vendeve në të gjitha an-
gazhimet e Aleancës. Ministrja
Xhaçka e njohu bashkëbiseduesin
e saj me synimet e vendit tonë për
modernizimin Forcave të Armato-
sura, si dhe diskutoi edhe për rritjen e kapaciteteve të
tyre. Zv.kryeministri, njëherazi ministri i Mbrojtjes i
Kroacisë përkrahu ngritjen e Qendrës së Ekselencës së
NATO për studimin e fenomenit të luftëtarëve të huaj,
terroristë, për të cilën ministrja Xhaçka e ftoi që vendi i
tij të kontribuojë në mirëfunksionimin e kësaj qendre.

Tryeza për krimin, debat mes Voltana
Ademit dhe zv.kryeministres Mesi

Presidenti i Republikës,
Ilir Meta i kërkoi dje
qeverisë dhe opozitës të

dialogojnë për të shmangur
tensionet e panevojshme. Ni-
sur nga protestat e ditëve të
fundit, organizuar nga opozi-
ta në mbështetje të qyteta-
rëve që kundërshtojnë taksën
e rrugës Durrës-Kukës, presi-
denti u shpreh dje për mediat
se këto konflikte që nuk i shër-
bejnë as vendit dhe as qyteta-
rëve. I pranishëm në takimin
'Aleanca Kombëtare e Stu-
dentëve Senatorë', Meta u
shpreh se jetojmë në një klimë
konfliktualiteti, arrogance
dhe arbitrariteti. "Jetojmë në
një klimë të papranueshme
konfliktualiteti dhe përjash-
timi, arbitrariteti dhe arro-
gance. Besoj se jam përpjekur
të jap mesazhet e duhura.
Megjithatë, dua të theksoj se
ne nuk e kemi luksin as 'të
këpusim një lule', meqenëse
ato kanë filluar të çelin për
shkak të pranverës dhe për
shkak edhe të dëmeve që ven-
di ka pësuar në të kaluarën
nga mungesa e dialogut dhe
nga fryma e përjashtimit dhe
konfrontimit", tha presiden-
ti. Ai shtoi se, "është e domos-
doshme që çdo vendim që ka
të bëjë me qeverisjen të jetë i
mirëstudiuar dhe i mirëkon-
sultuar dhe është e drejtë e
çdo qytetari, e çdo komunite-
ti të kërkojë dhe të forcojë nd-
jenjën e llogaridhënies ndaj
qeverisjes qendrore edhe ven-
dore për çdo taksë që pagua-
jnë apo për çdo shërbim që
duhet të udhëtohet. Megjith-
atë - tha më tej - presidenti,
shpresoj në një reflektim të
përgjithshëm dhe në ven-
dosjen e një dialogu, i cili ndi-
hmon në përmirësimin e
mirëqeverisjes së vendit dhe
besimit dhe respektimit tek
institucionet e përbashkëta.
Besoj se mesazhi im ka qenë
dhe mbetet i qartë. Opozita ka
të gjitha mundësitë që të
shfrytëzojë instrumentet e saj
për të rritur kontrollin par-
lamentar, ashtu sikurse
mazhoranca duhet të jetë më
e interesuar për dialog të qën-
drueshëm me opozitën, gru-
pet e interesit, me komunite-
tet, me qytetarët në mënyrë
që të evitohet çdo shkak për
tensione të panevojshme dhe
për konflikte që nuk i shërbe-
jnë as vendit, as qytetarëve
dhe as një qeverisjeje më të
mirë dhe as një demokracie për
të cilën të gjithë duhet të kon-
tribuojmë më shumë", theksoi
kreu i shtetit. I pyetur se si i
gjykon thirrjet e opozitës për

Darina Tanushi

mospagim taksash, Meta u
shpreh kundër, pasi shteti si-
pas tij mbahet nga taksat.
"Mendoj se ky vend qëndron
në bazë të kontributit të çdo
qytetari në radhë të parë, por
edhe të çdo taksapaguesi. Dhe
në këtë drejtim edhe qeveria,
por edhe opozita duhet të rri-

sin bashkëpunimin dhe
transparencën në respekt të
qytetarëve shqiptarë në
radhë të parë dhe të gjitha
kërkesave dhe pretendimeve
të tyre, por edhe të taksapa-
guesve shqiptarë, të cilët
mbajnë edhe shtetin, edhe in-
stitucionet", theksoi Meta.

Kodheli: Kundër
tarifës së "Rrugës së

Kombit" duhet të
rishikohet

Ish-ministrja e  Mbrojtjes,
deputetja socialiste Mimi
Kodheli deklaroi se është
kundër tarifës së vendosur
për Rrugën e Kombit jo
vetëm për kuksianët, por
për të gjithë qytetarët. Kod-
heli tha në studion e "Neës
24" në rubrikën "Opinion"
se ka pasur komunikim me
ministrat për këtë çështje
dhe se kjo tarifë do të rish-
ikohet. "Unë kam thënë disa
gjëra në diskutimin e
djeshëm. Ishte një diskutim
pasionant edhe kritik. Jam
e bindur që kam thënë e
bërë gjënë e duhur jo vetëm
për faktin që kjo është një
tarifë që duhet të rishiko-
het, por edhe për faktin që
deri kur të mbërrijmë tek
vendosja e tarifave, duhet të
kemi disa gjëra parasysh.
Në gjykimin tim si politi-
kane, por dhe si ekono-
miste nuk janë marrë para-
sysh. Duhet që të gjitha
rrugët dytësore të funk-
sionojnë mirë", tha Kodhe-
li. Sipas saj, "nuk është
vetëm Rruga e Kukësit që
do tarifohet, por edhe rrugë
të tjera, ndaj duhet të ketë
një plan. Kjo tarifë më së
pari nuk duhet të bjerë në
kurrizin e qytetarëve të
Kukësit. Mbetet qarku më i
varfër në Shqipëri".

Zv.kryeministrja Senida Mesi dhe kryebashkiakja
e Shkodrës, Voltana Ademi kanë debatuar dje

gjatë tryezës së organizuar nga ambasada britanike
në Shkodër për parandalimin e krimit tek të rinjtë.
Kryebashkiakja Voltana Ademi u shpreh se prob-
lem mbetet krimi i organizuar, i lidhur me politikën
dhe drejtues të lartë të policisë, ndërsa shënjestroi
zv.kryeministren sa i përket nivelit të përfaqësimit
të qeverisë dhe trajtimit të kësaj problematike. "Ka
katër urdhër-arreste për ish-drejtues të lartë të sh-
tetit, që dyshohen si të përfshirë në trafikun e drogës
bashkë me ish-ministrin e Brendshëm. Unë do kisha
një sugjerim për organizatorët, por edhe për të gjithë
ne, përfaqësuesit e ministrisë dhe policisë të ishin këtu
se kanë funksionin e parë ligjor", tha Ademi.
Zv.kryeministrja Senida Mesi u shpreh se nuk i takon
kryebashkiakes të kritikojë punën e qeverisë, ndërko-
hë që nuk ka bërë as detyrat e saj të 'shtëpisë'. "Nuk
përshëndes statistikat të bëra nga një specialiste e
rëndomtë, pa bërë mirë detyrat e 'shtëpisë'. Dëgjoj shem-
buj suksesi të Malësisë së Madhe, por nuk dëgjoj asn-
jë shembull suksesi në Bashkinë Shkodër", tha Mesi.
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PARALAJMERIMI
DEBATI

Ambasadori tregon eksperiencën kur në marshimin krah LGBT u goditën me vezë e domate

Sulmi ndaj LGBT, Lu: Kujdes, u nxit
nga Manjani, Pampuri dhe Shehu
"Kurajoz Totozani, Hysi, Gjebrea dhe Xhaçka"

Në forumin e Sho
qërisë Civile për per
sonat LGBTI, në

bashkëpunim me Kuvendin
e Shqipërisë ambasadori i
SHBA-së, Donald Lu u tërho-
qi vëmendjen deputetëve
Tritan Shehu, Oriola Pam-
puri dhe ish-deputetit Ylli
Manjani për kujdes dhe më
tolerancë. Lu, në një tryezë
diplomatësh dhe deputetësh
kritikoi qëndrimin e ish-
ministrit Ylli Manjani, de-
putetes Orjola Pampuri dhe
Tritan Shehut për opinionet
e tyre kundër prezencës së
komunitetit LGBT në shkol-
la. "Përgëzojmë politikanët
që janë sot në këtë aktivitet.
Ju keni kurajë të vërtetë poli-
tike. Kemi ndjekur debatin
e nxitur nga komentet e
bëra nga Ylli Manjani, Orjo-
la Pampuri dhe Tritan She-
hu. Shpresoj që drejtuesit
politikë të kuptojnë se fjalët
e tyre përfaqësojnë jo vetëm
bindjet e tyre partiake, por
dhe të njerëzve të zgjedhur
për t'i përfaqësuar. Shpresoj
që edhe politikanët të jenë
tolerantë",-tha ambasadori
amerikan. Donald Lu ndau
eksperiencën e majit të 2016,
ku ishte pjesë e aktivitetit
të pedalimit me aktivistët e
këtij komunitetit për të
treguar se elementët dhe
sjelljet homofobë janë
prezentë. Lu tregoi se kish-
te mbetur i shokuar kur
qytetarët goditën me vezë
dhe domate dhe njëra prej
tyre goditi një fëmijë. "Mbe-
ta i shokuar kur tre vjet më
parë ngisja biçikletën në
marshimin e krenarisë
LGBT. U shokova nga pan-
djeshmëria dhe padia e disa
qytetarëve. Megjithëse atë
ditë kishte mbrojtje të mad-
he nga policia, dikush hodhi
një vezë që pothuasje goditi
një djalë 4 vjeçar, i cili ishte
në marshim me babain e tij.
Një nga koleget e mia të am-
basadës u godit me një do-
mate. Më thanë se kjo ishte
shumë më mirë sesa kërcë-
nimet e sharjet e viteve të
para",-theksoi z.Lu. Ambasa-
dori amerikan pranoi se ka
përparime në këto tre vite,
por se ka ende diskriminim

DEKLARATA
"Ju keni kurajë të
vërtetë politike. Kemi
ndjekur debatin e
nxitur nga komentet e
bëra nga Ylli Manjani,
Orjola Pampuri dhe
Tritan Shehu.
Shpresoj që drejtuesit
politikë të kuptojnë se
fjalët e tyre
përfaqësojnë jo vetëm
bindjet e tyre partiake,
por dhe të njerëzve të
zgjedhur për t'i
përfaqësuar. Shpresoj
që edhe politikanët të
jenë tolerantë", - u
shpreh z.Lu.

Valentina Madani

dhe homofobi. "Është e
vërtetë se kam parë përparim
gjatë tre viteve të mia në Ti-
ranë, por kam parë dhe dis-
kriminimin dhe homofobi të
vazhdueshme. Kam parë fare
pak politikanë të gatshëm të
marrin pjesë në aktivitete, të
mbështesin këtë komunitet
siç është marshimi i krenar-
isë apo mbrëmja gala për in-
deksin LGBT. Vetëm pak prej
tyre kishin kurajë. Mund të

përmend Igli Totozani, Vasil-
ika Hysi, Elona Gjebrea dhe
Olta Xhaçka",-tha z.Lu. Am-
basadori kishte dhe një ko-
ment për debatin e ditëve të
fundit. Nën/kryetarja e Kuv-
endit, Vasilika Hysi, e cilësoi
të patolerueshme sjelljen e
disa deputetëve në raport me
komunitetin e LGBTI. "Në
këtë Kuvend krah për krah
me ne kanë qenë të ulur
kolegë pa integritet, të përf-

shirë ose të dyshuar për
lidhje me botën e krimit ose
të korruptuar. Mes nesh ka
pasur deputetë, kolegë dhe
kolege që nuk e meritonin të
ishin në Kuvend dhe janë
pranuar dhe nuk na ka
ardhur turp që i kemi pasur
një pjesë. Ndërsa kur flasim
për çështjet e LGBTI ka
kolegë që i zë tmerri dhe nuk
e pranojnë diskutimin e
kësaj çështje. Sa herë që ka

çështje që lidhen me këtë ko-
munitet ka një hezitim, ka
frikë, kanë frikë mos humba-
sin mbështetësit e tyre në
zonat elektorale, disa nuk
kanë informacionin e duhur.
Unë i kuptoj por nuk i mirëk-
uptoj",-tha deputetja e PS-së.
Kurse ministrja Nikolla u
shpreh për herë të parë për
orët e hapura të LGBT në
shkolla. Pasi inkurajoi ko-
munitetin në punën e bërë

për të ndërgjegjësuar më-
suesit dhe nxënësit, ndau dhe
vetë një eksperiencë jo të
mirë. Ambasadorja e BE-së në
Tiranë, Romana Vlahutin
dhe shefi i zyrës së Këshillit
të Europës Claus Neukirch u
shprehën se anëtarësimi në
BE është një zgjedhje vlerash,
respektimi i të drejtave theme-
lore të njeriut, tolerancës, re-
spektimit të diversitetit janë
të panegociueshme.

Shehu, i shokuar nga Lu:
Më gjykon elektorati im

Deputeti, Tritan Shehu, reagoi dje ndaj deklaratave
të ambasadorit Lu lidhur me bindjet e tij personale

për homoseksualizmin. Shehu shprehet se është
shokuar nga deklarata jo e përshtatshme e ambasadorit.
Përmes një postimi në 'FB', ai deklaroi
se si deputet ka të drejtë të shprehë
bindjet e tij dhe siç respekton bindjet
e të tjerëve duhet t'ia respektojnë dhe
atij. Gjykuesi i vetëm, deklaron She-
hu, është elektorati i tij në
Gjirokastër. Po aq kritik, Shehu ësh-
të shprehur edhe ndaj deputetes Hysi. "Ne lidhje me gju-
hën e rëndë të përdorur ndaj kolegëve deputetë  nga
deputetja Hysi, si dhe për devijimin e asaj konference
prej çështjeve të  diskriminimit, tek propaganda për
martesat gay, do të  diskutoj në  Kuvend"-theksoi depu-
teti i PD-së.

Debati për LGBT, Manjani-Lu-së:
Drejtësia, në dorë të qeverisë

Ish-ministri i Drejtësisë, Ylli Manjani replikoi dje me
ambasadorin Lu dhe e akuzon drejtpërdrejt se po kon-

tribuon në atë që e quan dorëzim të sistemit të drejtë-
sisë shqiptare në duart e qeverisë. "Në vijim të mos
shfokusimit, një përgjigje për ambasadorin amerikan
që ka më shumë përparësi LGBT: Edhe unë zoti Lu, po
ndjek me vëmendje debatin në Amerikë për përfshirjen
Tuaj në dorëzimin e sistemit të drejtësisë së Shqipërisë
në duart e qeverisë! Kjo është më e rëndësishme!", shpre-
het ish-ministri i drejtësisë. Ambasadori Donald Lu i
tërhoqi vëmendjen disa politikanëve shqiptarë, për pozi-
cionimin e tyre kundër komunitetit LGBT.

Debati, Ballanca tregon pse
është pro martesave gay

Në aktivitetin e sho
qërisë civile për të

drejtat e komunitetit
LGBT, Avokatja e Popullit
Erinda Ballanca, shprehu
qëndrimin e saj se pse ësh-
të pro martesave gay. Duke
iu referuar një episodi me
një gazetare para nisjes së
takimit, Ballanca tha se nuk
beson te perceptimi se i
gjithë populli shqiptar ësh-
të kundër këtyre marte-
save. "Sot (dje) ndërsa hyja
në këtë sallë pata një mik-
rofon që mu vu në një
mënyrë jo shumë elegante
para fytyrës dhe pyetja që
mu bë ishte e tillë: Ndërko-
hë që gjithë populli shqiptar
është kundër martesave gay
pse ju mendoni se duhet të
luftoni për to? Sigurisht që
pavarësisht dhunës që ky
mikrofon mu vu para fy-
tyrës dhe pavarësisht çfarë

do të mendojnë njerëzit mbi
opinionin tim për këtë,
përgjigjja ime ishte: Unë jam
avokate e popullit dhe luftoj
dhe për të drejtat e një indi-
vidi të vetëm dhe, gjithash-
tu, nuk mendoj se gjithë pop-
ulli shqiptar është kundër
martesave gay. Opinioni ynë

duhet të pranojë dhe të
kuptojë se siç kemi ne të
drejta ashtu kanë të drejta
edhe njerëzit e tjerë dhe se
ne mund të konsiderohemi
të emancipuar vetëm nëse
pranojmë edhe të drejtat e
personave të ndryshëm",-
tha Ballanca.

Muhamed Sytari
Imami i Shkodrës
Muhamed Sytari është
shprehur me tone të ashpra
kundër mbështetjes së
komunitetit LBGT. Me
etiketimin "fëlliqësirë"
Sytari në emër të myftinisë
së Shkodrës i ftoi qytetarët
dhe rininë të distancohen.
Madje gjatë fjalës së tij në
xhami u kërkoi deputetëve
të Shkodrës të ruajnë vlerat
e familjes.

Ambasadori i SHBA-së, Donald
Lu, në mbështetje të LGBT-së

Forumin i Shoqërisë Civile për
personat LGBT, dje në Kuvend
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41-vjeçari u ekzekutua mbrëmjen e 29 janarit, mes të arrestuarve edhe ish-speciali grek Efthimios Efthimiu

Vrasja e Devi Kasmit, prokuroria e Tiranës shpall
moskompetencë, dosja kalon te Krimet e Rënda
Të dyshuarit, nën akuzë për grup të strukturuar kriminal

Klandestinë me pasaporta false, ja si varionin pagesat

Trafikuan shqiptarë në SHBA, Kanada dhe
Britani, 39 të arrestuarit kërkojnë lirinë në Apel

HETIMI
Dosja penale u
transferua në
Prokurorinë e
Krimeve të Rënda,
pasi mbi 6 personat e
dyshuar mbi këtë
krim, mes tyre dhe
grekut Efthimios
Efthimyu rëndon
akuza e grupit të
strukturuar kriminal
dhe hetimi i grupeve
të tilla është
kompetencë e tyre.

Ina Allkanjari

Prokuroria e Tiranës
shpalli ditën e
djeshme moskompe-

tencë për hetimin e vrasjes
së Devi Kasmit mbrëmjen e
29 janarit në kryeqytet. Dos-
ja penale u transferua në
prokurorinë e Krimeve të
Rënda, pasi mbi 6 personat
e dyshuar mbi këtë krim,
mes tyre dhe grekut Efthi-
mios Efthimyu rëndon aku-
za e grupit të strukturuar
kriminal dhe hetimi i grupe-
ve të tilla është kompetencë
e tyre. Ditën e djeshme,
gjyqtarja Ardiana Bera bëri
me dije se kërkesa e bërë nga
njëri prej të dyshuarve, Mar-
io Meshinit për zëvendë-
simin e masës së sigurisë,
nuk do të shqyrtohet nga
akuza e Tiranës, me argu-
mentin se është kompetencë
e gjykatës për Krime të Rën-
da. Kujtojmë se Meshini mo-
hon lidhjen me ngjarjen,
pasi sipas tij me viktimën
kishte miqësi, por i riu ësh-
të personi i fundit që kon-
taktoi me Kasmin pak minu-
ta para se ai të vritej. Meshi-
ni kërkoi zëvendësimin e ar-
restit me burg në një masë
më të lehtë. Me gjykatësit e
krimeve të rënda do të për-
ballen edhe ish-speciali

ekzekutuan shtetasin Devi
Kasmi. Uniformat blu vunë
në pranga Efthymiou Efthy-
mious, 41 vjeç, lindur e ban-
ues Arta Greqi; Elton Hali-

grek, Efthimius, i cili dysho-
het si ekzekutor, Elton Hox-
hallari, Elton Halipaj dhe
Malvin Dinellari. Ndërkohë
në kërkim për vrasjen e Devi
Kasmit është shpallur Aurel
Hoxhallari.
NGJARJA

Devi Kasmi u ekzekutua
me 4 plumba mbrëmjen e 29
janarit në rrugën 'Kongresi
i Manastirit' në afërsi të
Urgjencës së Pediatrisë. At-
entatorët thuhet se pritën
deri sa objektivi i tyre doli
nga banesa, ndërsa qëlluan
ndaj tij, duke e lënë të vde-
kur në vend. Fill pas krimit
ata u larguan me shpejtësi
në drejtim të SHISH. Policia
në bashkëpunim të ngushtë
me prokurorinë e rrethit
gjyqësor Tiranë, finalizuan
me sukses dhe në kohë reko-
rd goditjen e grupit krimi-
nal, të cilët dyshohen se or-
ganizuan vrasjes dhe

paj, 36 vjeç, lindur në Skra-
par e banues në Tiranë;
Malvin Dinellari, 30 vjeç,
lindur në Korçë e banues në
Tiranë; Elton Hoxhallari, 36

vjeç, lindur e banues në Ti-
ranë. Gjithashtu, u shpall në
kërkim shtetasi (Altin) Aurel
Hoxhallari, 41 vjeç, lindur e
banues Tiranë. Shtetasi i
shpallur në kërkim (Altin)
Aurel Hoxhallari, dyshohet si
organizatori i këtij grupi të
strukturuar kriminal. Shteta-
si Elton Halipaj ka siguruar

mjetet e nevojshme për kry-
erjen e krimit. Shtetasi grek
Efthymiou Efthymious, dys-
hohet në rolin e ekzekutorit
të shtetasit Devi Kasmi. Në
momentin e arrestimit, atij iu
gjetën me vete një sasi prej 25
mijë eurosh, që dyshohet se i
ka përfituar si shpërblim për
vrasjen. Shtetasi Malvin
Dinellari ka siguruar mjetet
dhe përgatitur infrastruk-
turën për realizimin e
vrasjes. Shtetasi Elton Hox-
hallari dyshohet si bash-
këpunëtor në sigurimin e
mjeteve dhe përgatitjen e in-
frastrukturës për realizimin e
vrasjes. Gjatë këtij operacioni
të mirë-organizuar janë ush-
truar kontrolle në disa banesa
të autorëve të dyshuar si dhe
në një vilë të ndodhur në per-
iferi të Tiranës, në pronësi të
organizatorit të këtij grupi,
Aurel Hoxhalari, e cila shër-
bente si bazë e grupit.

Në kuadër të goditjes së
kontrabandimit të

personave me qëllim emi-
grimin drejt SHBA, Kana-
dasë dhe Mbretërisë së
Bashkuar pak javë më parë
ranë në pranga 39 persona,
mes tyre 4 policë ndërsa u
shpallën në kërkim 12 të
tjerë. Ditën e djeshme 39
personat e arrestuar si
pjesë e rrjetit të trafikut të
klandestineve kanë apelu-
ar masën 'Arrest me burg'
nga Shkalla e Parë, duke
kërkuar lirinë në apel. Kjo
organizatë kriminale, e cila
dërgonte shtetas shqiptarë
drejt tri destinacioneve
kryesore u godit pas një
hetimi disa mujor nga
Prokuroria për Krime të
Rënda. Kundrejt page-
save, të cilat varionin nga
7 mijë paund deri në 25-
30 mijë dollarë, grupet
kriminale, pajisnin
qytetarët me pasaporta të
falsifikuara të vendeve të
BE-së e në këtë mënyrë,
ata udhëtonin drejt desti-
nacioneve në katër rrugë
kryesore. Rruga kryesore
e kalimit të qytetarëve,
ishte nga Shqipëria në Ita-
li-Francë-Meksikë e më
pas në Shtetet e Bash-
kuara të Amerikës. Rruga

e dytë që ndiqej ishte ajo
nga vendi ynë në Malin e Zi,
më pas në Serbi e Gjer-
mani. Prej andej qytetarët
udhëtonin drejt Spanjës.
Nga këtu përshkonin dy
rrugë. Kishte prej tyre që
kalonin në Meksikë me des-
tinacion final SHBA, ndër-
sa të tjerë kalonin përmes
Kosta Rikës. Një rrugë
tjetër e ndjekur nga trafi-
kantët, ishte ajo e kalimit
përmes Kosovës, prej andej
qytetarët udhëtonin drejt
Bullgarisë ose Belgjikës.
Nga kjo e fundit kalonin në

Republikën Domenikane
e prej andej në Kanada.
Ata që kalonin nga Bull-
garia, udhëtonin drejt
Spanjës dhe përmes Kos-
ta Rikës hynin në Shtetet
e Bashkuara të Amerikës.
Policia shqiptare bën me
dije se për shkatërrimin e
kësaj linje rol vendimtar
kanë luajtur edhe 2
agjentët speciale të Shër-
bimit Diplomatik të Sig-
urisë së Departamentit
Amerikan të Shtetit, të
atashuar pranë ambasadës
së SHBA-ve në Tiranë.

Viktima Devi Kasmi

INVITATION TO TENDER
Purchase of Nurses Bags

The Health for All Project (HAP) in Albania is funded by Swiss Agency for Development and
Cooperation (SDC) and is being implemented by a consortium of three organizations: the
Swiss Tropical and Public Health Institute (SwissTPH), and the two NGOs: Terre des hommes
(Tdh) and Save the Children (SC) through HAP Center. Its overall goal is that the Albanian
population, particularly the most vulnerable, benefit from better health due to improved Primary
Health Care (PHC) services and health promotion activities.

In this framework, HAP Centre invites submission of bids for a tender to purchase 1’181 Nurses
Bags, to be used from Nurses working in Primary Health Care Centers of the Regions of Fier
and Diber.

The Table of Content for the Nurse’s Bag and the Technical specifications for the bidding
can be found in the HAP web site
http://www.hap.org.al/index.php/opportunities-for-cooperation-2/.

The bidding Companies should include in their offers:
Full completion of Tender Response
Quotation (price without VAT)
Validity of the offer
Delivery date
Guaranty
Quality certification of the product
Registration of the company (NIPT, etc)
Offers should be signed and stamped

The offers must be delivered by 4pm, of 20 April 2018, with clearly marked “Public Invitation
to Tender, Nurses Bags” to the address below. The financial offer and technical offer should
be in separate envelopes, and both of them inside one sealed envelope.
Procurement Team
HAP Centre
Rruga “Themistokli Germenji”, Pallati Helios, Kati II, Ap.1, Tirana, Albania
E-mail: info@hap.org.al; Website: www.hap.org.al
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Helidon Bendo 'shkund' institucionin pa marrë ende dekretin e presidentit

Lëvizje në SHISH, zbulohen emrat
e nëntë drejtuesve të shkarkuar

Emërohen 12 të tjerë, mes tyre ish-punonjës të Sigurimit të Shtetit

LISTA ME EMRAT E SHKARKUAR NGA DETYRA

Helidon Bendo, drej
tuesi i komanduar i
Shërbimit Informa-

tiv Shtetëror, i cili ende nuk
është dekretuar nga Presi-
denti Ilir Meta, pa kaluar 2
muaj nga largimi i Visho
Ajazit largoi nga detyra të
gjithë drejtuesit e më-
parshëm. Një listë me emrat
e drejtuesve të SHISH që u
zbritën në detyrë me ur-
dhër të drejtuesit aktual,
është siguruar nga Lapsi.al.
Janë zbritur në detyrë Drej-
tori i Zbulimit, Drejtori i
Kundërzbulimit, Drejtori i
Bërthamës së Brendshme
dhe të Jashtme të Shërbim-
it, Drejtori i Drejtorisë
kundër Krimit të Organi-
zuar, Drejtori i Krimit
Ekonomik dhe Korrupsion-
it, Drejtori i Arshivës
Sekrete, Drejtori i Person-
elit, dhe Drejtorët e të
gjithë qarqeve. Mes emrave

që i kanë zëvendësuar të lar-
guarit nga detyra ka ish-ins-
pektorë, për disa prej të
cilëve ka pasur masa disipli-
nore, ndërsa pjesa më e mad-
he të emëruarve janë ish-
punonjës të sigurimit të sh-

tetit. Vetë Bendo ka një
bashkëpunim të gjatë me
ish-drejtuesit e shkarkuar,
pasi ka qenë zëvendës i
Visho Ajazi Likës. Në kul-
min e lulëzimit të kanabisit,
nga mesi i vitit 2016, në

tryezën e Edi Ramës nisën të
bëhen më të shpeshta infor-
macionet për implikimin e
policëve në biznesin e
drogës. Gjithsej 59 raporte
me informacione për 127
policë të survejuar nga
agjentët e SHISH, rrodhën
në media pak muaj më parë.
Në këto dokumente u për-
mendën për herë të parë
Jaeld Çela, Sokol Bode dhe
Gjergj Kohila, policët e
dosjes Tahiri, që konsidero-
hen hallkat kyçe në zinxhi-
rin që lidh kampionët e
qeverisë me nënkampionët e
kanabisit. Prokuroria e Kri-
meve të Rënda i përdori
atëherë disa sinjale të SH-
ISH si pikënisje për dosjet
hetimore. Me Visho Ajazi
Likën, kryeministri u nda
me një shtrëngim duarsh,
një dekoratë dhe me propoz-
imin si ambasador në NATO.
Me bashkëpunëtorët e Visho

 Ish-Drejtori i Zbulimit, Ferdinand Nuku
 Ish-Drejtori i Kundërzbulimit, Kujtim Prifti
 Ish-Drejtori kundër Krimit të Organizuar, Robert Tuci
 Ish-Drejtori i Arshivës Sekrete, Nestor Babameto
 Ish-Drejtori i Sigurisë së Personelit, Astrit Qinani
 Ish-drejtori i Tiranës, Nevzat Shehu dhe dy ish nëndrejtorët
 Ish-Drejtori i Durrësit, Tonin Prendi
 Ish-Drejtori i Dibrës, Bardhok Gega
 Ish-Drejtori i Krimit Ekonomik dhe Antikorrupsionit, Hazbi Brahja

LISTA ME DREJTUESIT E RINJ
TË EMËRUAR NË DETYRË

 Mevlut Matraku, drejtor i Performancës
 (krijohet drejtori e re)
 Refail Milo, Drejtor i Administratës- (krijohet drejtori e re)
 Qerim Dede, Drejtor i Sigurisë në Aparatin Qendror
 Gëzim Bime, drejtor në KKE në Aparatin Qendror
 Agim Karalliu, Drejtor i SHISH në Tiranë
 Ilir Tafa, Drejtor i SHISH, Durrës
 Eltjon Nikolla, Drejtor i SHISH në Fier
 V.E drejtor i SHISH në Elbasan
 R.S, Drejtor i SHISH, Sarandë
 Astrit Alija Drejtor i SHISH, Dibër
 Ismail Salliu Drejtor i SHISH, Vlorë,
 Xhevdet Zeqo, Drejtor i SHISH, Gjirokastër,
 Julian Marku Drejtor i KKON në AQ

Ajazit, bashkëhartues të
raporteve të kanabisit, pati
vetëm ndëshkime. Raportet
që hartoi SHISH kanë qenë
temë diskutimi në një
mbledhje të Këshillit të Sig-
urisë. Bujar Nishani ka
pranuar se veç Edi Ramës,
me të dhënat ishte njohur

EDI PALOKA
Lëvizjet e fundit në SHISH, nënkryetari i Kuvendit,
Edi Paloka i komenton si kapje të këtij institucioni nga
kryeministri Rama. "Jo rastësisht janë ata drejtues të
SHISH, që kanë hartuar të gjitha raportet që lidheshin
me trafikun e drogës në Shqipëri dhe kryesisht me
emrat e drejtuesve të implikuar, që lidheshin me këtë
trafik. Arrijmë në konkluzionin se Rama arriti të marrë
dhe SHISH në duart e tij", - shprehet Paloka.

ish-ministri i Brendshëm,
Saimir Tahiri. Raportet e
Shërbimit Informativ Sh-
tetëror sinjalizonin se situa-
ta kishte dalë jashtë kontrol-
lit në Policinë e Shtetit. Ato
ishin dëshmi tronditëse se
deri ku shkoi implikimi i pol-
icisë në biznesin e kanabisit.

Helidon Bendo, drejtuesi i komanduar
i Shërbimit Informativ Shtetëror

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

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

The EU financed project forms part of the CPWS and focuses on 4 components:
1. Improvement of the performance and performance reporting of selected waste water utili-ties along the
coast of Albania
2. Strengthening of the capacity of the new National Agency for Water Supply and Waste Wa-ter (AKUK)
with a particular focus on the waste water sub-sector in line with its recently ap-proved enhanced mandate
and policies
3. The improvement of the operation and maintenance of existing coastal waste water treatment plants
(WWTP)
4. The build-up of the awareness and participation of the stakeholders of the waste water sector
on the importance of (a) advancing the fulfilment of EU water regulatory requirement especially
toward the Urban Waste water Treatment Directive (UWWTD) and (b) encouraging that water
utilities delivering waste water related services (collection and treatment) are reasonably
covering their costs to ensure sustainability of services in line with prevailing government policies
in the sector

For the support of the GIZ programme team and for the increase of communication and visibility of the programme
as well as the awareness and participation of stakeholders, the public and clients of Water Utilities in the water
sector, particularly waste water (see component 4), GIZ Office Albania is looking for a:

Advisor – awareness
A. Responsibilities

The Advisor is responsible for:

 implementing standards and guidelines for GIZ and EU communication work described in the
“Recommendations for communication by GIZ Offices’ and the Communication and Visibility Plan
EUSWAM
 assuring the quality of articles from the EUSWAM programme (e.g. publications, press conferences,
the internet etc.)

 manages the necessary coordination processes and the production of publications and materials in
accordance with GIZ/EU standards (corporate design, standards for content)

 exchange with the GIZ office PR advisor
B. Tasks

The Advisor
 organizes awareness raising campaigns for various types of stakeholders, (Water Utility staff,
municipal staff, municipal urban population, municipal rural population, ministry, water association
etc.)
 organizes surveys on willingness to pay for improved sanitation services and collection and treatment
of waste water
 organizes consultation forums and feed-back sessions with Water Utility customers (urban and
rural) at the municipality level with participation from key stakeholders
 assists the of customer care units with their website and feed-back pages
 assists in developing visibility measures aligned with the communication and visibility plan for the
Action (videos, leaflets, booths at events, PowerPoint presentations, presentation in schools, etc.).
 coordinates in close cooperation with the GIZ office PR advisor media activities for the programme
 compiles information materials for the media (basic material and for specific occasions) and
distributes these systematically in line with the target group’s needs
 passes on information and supports dialogue between the programme, GIZ office and EU Delegation

Other duties/additional tasks

The Advisor
 performs other duties and tasks at the request of the programme management

Required qualifications, competences and experience:

Qualifications
 university degree
 at least 3 years’ professional experience in the field of communication (media and PR work,
journalism, internal communication or lobbying or similar)
 ability to express oneself well both verbally and in writing; polished, target-group oriented style
 experience with media production
 knowledge of DTP or graphics applications
 experience in project and/or event management
 editorial experience, experience in writing articles and press releases (evidenced e.g. by work
samples)
 very good working knowledge of ITC technologies (related software, phone, fax, email, the internet)
and computer applications (e.g. MS Office)
 Ability to support a multi-task, multi-discipline programme team
 Able to work in a team as well as independently
 Excellent social and communications skills
 Fluency in written and spoken English and Albanian, German language would be an asset

Contract conditions:
 Part-time employment (50 %)
 Programme office in Tirana, regular missions to local partners (3 Pilot cities and the coastal
WWTPs/WUs and municipalities of the programme)
 Assignment period: 2 Years

Please forward your application until 19th of April 2018, to GIZ Office Albania by E-Mail:
giz-albanien-hr@giz.de including the following information: Application letter, CV in English (Europass
format), references.

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

GIZ is an equal opportunity employer and welcomes applications from all interested groups
without any discrimination!
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Droga u gjet në vilën e adoleshentit

Sekuestrohen 1.3 tonë marijuanë,
në pranga 18-vjeçari shqiptar

ITITITITITALI ALI ALI ALI ALI - Një sasi prej 1.3
tonë marijuanë është
sekuestruar nga policia
italiane në zonën e Torre
Jacova të Romës, ndërsa
ka përfunduar në pranga
një 18-vjeçar shqiptar. Ak-
sioni policor u zhvillua
gjatë orëve të natës të së
enjtes në kuadër të kon-
trolleve rutinë për zbu-
limin e trafikimit të drogës
në këtë zonë të Romës. Sa-
sia e madhe e lëndës narko-
tike u zbulua në banesën e
adoleshentit shqiptar, iden-
titeti i të cilit nuk bëhet me

"Ngjarja, jo për lekët e qirasë. Mund të jenë përfshirë edhe persona të tjerë"

"Si u përballa me vrasësin e vëllait,
Albert Zekaj nuk më shikonte në sy"
Kreshnik Beqiraj: Për zbulimin e autorit të
krimit më ndihmuan shumë dëshmitarë

Përplasja e "Audit"
me policinë, gjykata

lëshon urdhër
arresti për Suel Çelën

VRASJA NË 2017
Më 7 mars të këtij viti,
një trup i pajetë u gjet i
groposur në fshatin
Daullas të Fierit. Për
këtë ngjarje u arrestua
32-vjeçari Albert Zekaj
nga Malësia e Madhe, i
cili gjatë marrjes në
pyetje tha: "Unë jetoja
në një shtëpi me qira
me Beqirajn. Ne kishim
probleme me pagesën
e qirasë që prej një viti.
I kërkova lekët, por ai
më tha se nuk kam.
Atë natë që ndodhi
ngjarja kam qenë i
dehur. Kreshnikun e
godita disa herë me
çekiç në kokë dhe pas
3 ditësh e copëtova
dhe e groposa".

GJIROKASTËR

Tjetërsuan pronën e një 66-vjeçari,
procedohen penalisht 2 punonjës të Hipotekës

dije. Sipas mediave fqinje, dro-
ga u zbulua falë kontrolleve
të shpeshta në ato që njihen
si "zonat e shpërndarjes",
që çoi në një vilë ku bënë
kontroll. Gjatë kontrollit të
kryer në banesën ku flinte
18-vjeçari u zbuluan 75 pako
të mëdha me drogë, ndërsa
peshonin në total 1350 kg
dhe ishin gati për të dalë në
shitje. "Casilina news" shk-
ruan se i riu shqiptar aku-
zohet për trafik droge, ndër-
sa ndodhet në burgun Regi-
na Coeli. Në kuadër të këtij
operacioni u arrestua edhe

një 22-vjeçar nga Roma, i cili
ishte duke shpërndarë
hashash tek klientët e tij.
Shpërndarësit të drogës iu
gjetën 20 gr hashash dhe 115
euro, që i kishte siguruar
nga aktiviteti i drogës. Tash-
më policia italiane po heton
për zbardhjen e plotë të kësaj
ngjarjeje si dhe identi-
fikimin e personave të tjerë
të përfshirë në këtë aktiv-
itet kriminal.

Policia vë në pranga autorin

Sherri për kullotën, ekzekutohet
me automatik 25-vjeçari

TROPOJË - TROPOJË - TROPOJË - TROPOJË - TROPOJË - Një 25-vjeçar
nga Tropoja është ekzeku-
tuar dje me automatik,
ndërsa pak pas ngjarjes
është arrestuar autori
Safet Rizaj. Burime zyrtare
nga policia bënë me dije se
ngjarja e rëndë ku mbeti i
vrarë i riu me inicialet R.A.
ndodhi në malin e fshatit
Luzhë. Pas sinjalizimit për
vrasjen, uniformat blu
kanë shkuar shpejt në
vendngjarje dhe kanë ni-
sur hetimet. Mësohet se
pas kryerjes së veprimeve
hetimore paraprake, ka re-

zultuar se viktima ishte duke
kullotur bagëtitë kur është
qëlluar për vdekje për motive
të dobëta nga shtetasi Safet
Rizaj, 23 vjeç, banues në
Luzhë. Ndërkaq, burime
pranë grupit hetimor dek-
laruan për "Gazeta Sh-
qiptare" se shkak i sherrit
mes dy të rinjve kanë qenë
pronat dhe bagëtitë. Po të
njëjtat burime u shprehën se
pas ekzekutimit të shokut të
tij, agresori është larguar me
shpejtësi dhe është fshehur
në mal. Nga ana tjetër, forcat
e policisë kanë bërë krehjen

e të gjithë zonës dhe kanë
bërë të mundur arrestimin
e autorit të dyshuar. Grupi
hetimor po punon intensiv-
isht për zbardhjen e plotë të
rrethanave të ngjarjes.
Ndërsa, materialet në nga-
rkim të 23-vjeçarit i janë dër-
guar për hetime të mëte-
jshme prokurorisë së rre-
thit për veprat penale "Vra-
sje me dashje" dhe "Armëm-
bajtje pa leje".

TIRANËTIRANËTIRANËTIRANËTIRANË

Ndonëse shumë i ri,
Donjet Beqiraj arri
ti të çojë pas hek-

urave vrasësin e vëllait të tij.
Afro një muaj pas gjetjes së
eshtrave të 36-vjeçarit Kre-
shnik Beqiraj që u masak-
rua nga shoku i tij, Albert
Zekaj, vëllai i viktimës ka
rrëfyer dje në emisionin "Me
zemër të hapur" në "News
24" përballjen me vrasësin.
Ai tha se ka bërë një takim
të shkurtër me Zekajn, ku e
ka pyetur për të vëllain, por
ai nuk e ka parë asnjë herë
në sy. "Me bashkëpunimin e
prokurorisë kam pasur një
kontakt shumë të vogël me
Albert Zekaj. Ishte ndihmë
për shtetin. Kishte 7 muaj që
na shmangej. Daja im e
kërkoi dhe ai u largua, vajti
në Tiranë. Takimi im me të
ka qenë i shkurtër, por ka
qenë përfundimtar. Ndodhi
ditën kur pranoi krimin, në
policinë e Fierit. Gjatë për-
balljes me mua, ai shikonte
tavanin, tokën, majtas
djathtas. Nuk më shikonte
në sy. E pyeta ku është vël-
lai im, pse nuk më je përgjig-
jur. Nuk m'u përgjigj. Bëra
shumë durim, isha i përm-
bajtur. Qetësinë e gjeta tek
ajo që doja të gjeja vëllain
tim. Për të bërë keq është
shumë kollaj. Me agresivitet
nuk fiton kurrë", tha 26-
vjeçari Donjet Beqiraj.
Ndërkaq, ai u shpreh se për
zbulimin e vrasësit e kanë
ndihmuar shumë dëshmi-
tarë, por edhe rrethanat.
Kjo, pasi banesa ku jetonin
Kreshniku me Albertin ish-
te në një zonë të populluar
të qytetit të Fierit. "Të gjithë
dëshmitarët kanë ardhur
me karta identiteti në po-
licinë e Fierit për të ndih-
muar. Pallati ku jetonte vël-
lai me autorin e krimit ësh-
të në qytetin e Fierit. Një
pallat i ri, afër me godinën e
Tatimeve dhe një zyrë sh-
tetërore. Është pozicion i
vështirë që të bësh lëvizje pa
parë njeri gjë. Është një lagje
e populluar. Ka shumë
lëvizje. Kishte kamera sigu-
rie tek pallati. Kur nuk u pa

Dy punonjës të Hipo-
tekës në qytetin e

Gjirokastrës janë vënë
nën hetim nga prokuror-
ia e këtij rrethi, pasi aku-
zohen për veprat penale:
"Shpërdorim detyre" dhe
"Falsifikim dokumen-
tesh". Bëhet fjalë për sh-

tetasit A.D. 58 vjeç dhe V.K.
48 vjeç, banues në fshatin
Krahës të Tepelenës, të dy
punonjës të Zyrës së Re-
gjistrimit të Pasurive të
Paluajtshme në njësinë ad-
ministrative Krahës, Ba-
shkia Memaliaj.  Sipas
burimeve zyrtare nga poli-

cia lokale, dy zyrtarët e
Hipotekës kanë tjetër-
suar një sipërfaqe një
sipërfaqe toke të shteta-
sit A.R., 66 vjeç, banues
në fshatin Lulëzim të
Krahësit, nga tokë pri-
vate truall në tokë pemë-
tore, pronë shtetërore.

TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Suel Çela ësh-
të i dyshuari kryesor i
prokurorisë për goditjen
e automjetit të blinduar
të policisë në Elbasan në
18 shtator të vitit të kalu-
ar. Sipas TV "Klan", ndaj
31-vjeçarit Gjykata e Kri-
meve të Rënda me kër-
kesë të prokurorisë ka
lëshuar një urdhër-arres-
ti. Sipas prokurorisë,
Çela dyshohet se ka qenë
në drejtimin e "Audi"-t të
blinduar që goditi mak-
inën e ish-nëndrejtorit të
policisë së Elbasanit në
hyrje të tregut agro-ush-
qimor. Prokuroria ka ng-
ritur akuzën e vrasjes së
punonjësit të policisë e
mbetur në tentativë. Për
hetuesit, nga provat e
siguruara deri tani nuk
faktohen deklarimet e
Enea Bekteshit, njërit
prej të arrestuarve për
këtë çështje. Ai i tha
gjykatës së Krimeve të
Rënda se kishte qenë ai
në drejtimin e "Audi"-t.
Sipas prokurorëve, mak-
ina drejtohej nga Suel
Çela dhe në kushte të til-
la është kërkuar nga
gjykata lëshimi i një ur-
dhër-arresti për të. Por
pavarësisht këtij zhvilli-
mi, Çela nuk është arres-
tuar nga policia, pasi nuk
është gjetur në banesë.
Nga të dhënat e siguru-
ara, ai rezulton të ketë
dalë jashtë vendit disa
kohë para lëshimit të ur-
dhër-arrestit.

vëllai dhe panë Albert Zekaj
që lëvizte me mjetin e vëllait
tim, iu ra shumë në sy. Atë
ditë që u bë vrasja ky (Albert
Zekaj) nuk është parë katër
ditë në lagje. Rrethi sho-
qëror ndihmoi shumë për
këtë çështje", tha Donjeti.
Gjithashtu, ai tregoi se vël-
lai i tij dhe Alberti ishin njo-
hur në një kamp kthimi në
Belgjikë dhe se Kreshniku i
kishte ofruar ndihmë dhe e
kishte strehuar për rreth 2
vjet. "Vëllai me vrasësin
kishin 2 vjet që ishin njohur
në një kamp kthimi në Bel-
gjikë. Vëllai im i ka ofruar
ndihmë Albertit se kishte
probleme familjare. Por ko-
hët e fundit vëllai i kishte
thënë shokut të tij që të dilte
nga shtëpia, sepse nuk e
mbante dot më. Kohët e fun-
dit nuk kanë shkuar mirë
me njëri-tjetrin. Por mendoj

që vrasja nuk është për le-
kët. Nuk ma merr mendja se
të gjitha i ka bërë vetë Al-
berti", pohoi vëllai i vik-
timës. Donjet Beqiraj ende
po kërkon pjesët e pagjetu-

ra të trupit të të vëllait të tij.
Koka dhe disa pjesë të tjera
ende nuk janë mbledhur dhe
i vëllai po kërkon me miqtë
për t'i kryer ceremoninë
mortore.



E shtunë 7 Prill 20188 - EKONOMI

Treguesit fiskalë të konsoliduar për 2018, të ardhurat, 3.5 miliardë lekë më shumë

Tatimet e Doganat mbledhin
59.6 miliardë lekë në dy muaj

Bien të ardhurat nga tatimi mbi fitimin, rritet TVSH-ja

Ornela Manjani

Të ardhurat e përgjiths
hme, për muajin e
dytë të vitit 2018, ar-

ritën në rreth 67.6 miliardë
lekë me një realizim në
masën rreth 99.1 përqind të
planit të periudhës, ndërsa
krahasuar me të njëjtën pe-
riudhë të vitit 2017 ky zë ka
rezultuar 5.5 përqind më i
lartë ose rreth 3.5 miliardë
lekë më shumë. Të dhënat
janë bërë të ditura nga Min-
istria e Financave dhe Ekon-
omisë, sipas të cilës mësohet
se të ardhurat nga "Tatime
dhe Dogana" (përfshirë kon-
tributet e mbledhura nga
DPT) për periudhën shkurt
2018, u realizuan në vlerën
59.6 miliardë lekë, 3 miliar-
dë lekë ose 5.5% më shumë
se 2-mujori i vitit 2017. Të
ardhurat nga "Taksa Dogan-
ore" janë realizuar në vlerën
877 milionë lekë, 1.5% ose
rreth 13 milionë lekë më
shumë se 2-mujori i vitit
2017. Të ardhurat nga "Ak-
ciza" janë realizuar në
vlerën 6.1 miliardë lekë,
7.1% ose 409 milionë lekë më
shumë se 2-mujori i vitit
2017, dhe 2.3% ose rreth 139
milionë lekë më shumë se
plani. Ndikim kryesor ka
pasur importi dhe prodhimi
vendas i karburanteve që
rezultoi me një rritje prej
9,180 tonë ose +13.3% kraha-
suar me 2-mujorin e vitit
2017. Gjithashtu, rritje kanë

shënuar, importi dhe prodhi-
mi i "Birrës" me 3%, importi
dhe prodhimi i "Verës" me
27.3%, dhe importi i
"Cigareve" me 5.7% dhe im-
porti i "Kafes" me +5.4%. De-
klarimi i prodhimit vendas
të duhanit është rritur nga
0.4 tonë në 2.15 ton të dek-

laruara në periudhën Sh-
kurt 2018. Sipas Ministrisë
së Financave të ardhurat
nga "T.V.SH-ja" në total, janë
realizuar në vlerën 21.9 mil-
iard lekë, me rritje 8.2% ose
rreth 1.7 miliard lekë më
shumë se 2-mujori i vitit
2017. Ndërkohë që karburan-

ti import mbuloi rreth 99.4%
të konsumit gjatë muajit
Shkurt të vitit 2018 kraha-
suar me 66.4% që ishte ky
tregues vitin e kaluar. Rritja
e importit të karburantit ka
ulur prodhimin vendas të
këtij produkti dhe si rrjed-
hojë të ardhurat nga TVSH-

ja brenda vendit. Rimbur-
simet u rritën me 13.6% më
shumë se 2 mujori i vitit
2017. Të ardhurat nga "Tati-
mi mbi Fitimin" janë reali-
zuar në vlerën 3.5 miliardë
lekë,  rreth 7.5% ose më pak
se e njëjta periudhë e vitit të
kaluar.  Ndërsa të ardhurat

nga "Tatimi mbi të Ardhurat
Personale" janë realizuar në
vlerën 6 miliardë lekë, 10.8%
ose 587 milionë lekë më
shumë se 2-mujori i vitit
2017. Sipas tabelës në  zërin
"Taksat Kombëtare" janë re-
alizuar në vlerën 6.1 miliar-
dë lekë, rreth 2.5% më pak
se 2-mujori i vitit 2017. Fak-
tor kryesor me ndikim në
këtë performancë janë të
ardhurat e rritura nga riv-
lerësimi i pasurive të palua-
jtshme në të njëjtën peri-
udhë të një viti më parë.

SHPENZIMET
Shpenzimet e
përgjithshme publike,
për muajin e dytë të
vitit 2018 arritën në
rreth 63.9 miliardë lekë
me një realizim në
masën rreth 100.5
përqind të planit të
periudhës, ndërsa
krahasuar me të njëjtën
periudhë të vitit 2017
ky zë ka rezultuar 16.9
përqind më i lartë ose
rreth 9.2 miliardë Lekë
më shumë.

SUFICITI
Realizimi i
shpenzimeve dhe të
ardhurave të
përgjithshme është
shoqëruar me një
suficit buxhetor prej
rreth 3.7 miliardë
lekësh.

REPUBLIKA E SHQIPERISE

INSTITUCIONI I KOMISIONERIT PUBLIK

N J O F T I M

Institucioni i Komisionerëve Publikë, bazuar në ligjin nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të Gjyqtarëve dhe
Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” dhe Vendimin e Kuvendit nr. 94/2017 “Për miratimin e strukturës
organizative, organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit të institucioni i Komisionerëve Publikë”, shpall
vendet vakante për pozicionet:

DREJTOR NË DREJTORINË E MENAXHIMIT TË ÇËSHTJEVE DHE MARRËDHËNIEVE ME MEDIAN DHE PUBLIKUN
(paga II-b)

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e posaçme si vijon:
a)Të ketë diplomë të nivelit “Master i shkencave”për drejtësi.
b)Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
c)Të ketë të paktën 5 vite eksperienë pune në nivel drejtues e menaxherial.

SPECIALIST SEKRETARIE (paga IV-a) 2 pozicione

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e posaçme si vijon:
a)Diplomë të nivelit Bachelor në Drejtësi.
b)Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
c)Tre vite përvojë në profesionin e sekretares gjyqësore.

SPECIALIST REDAKTOR GJUHËSOR (paga IV-b)

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e posaçme si vijon:
a)Diplomë të nivelit “Master” në Gjuhë Letërsi.
b)Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
c)Të paktën 3 vite eksperienë pune në fushën e zbardhjes, draftimit, redaktimit etj. të dokumentave.

PËRKTHYES (paga II-b)

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e posaçme si vijon:
a)Të zotërojë diplomë të nivelit master shkencor në gjuhë të huaja, dega Anglisht ose Drejtësi dhe të ketë minimumi
5 vjet eksperiencë në përkthim shqip-anglisht-shqip.
b)Të ketë njohuri shumë të mira në terminologjinë ligjore në të dyja gjuhët.
c)Kanë përparësi kandidatët me eksperiencë pune pranë organizatave ndërkombëtare.
Preferohen kandidaturat e licencuara përkthyes zyrtar nga Ministria e Drejtësisë.

KOORDINATOR PËR MEDIAN DHE MARRËDHËNIET ME JASHTË (paga III-a)

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e posaçme si vijon:
a)Diplomë të nivelit “Master” në në Drejtësi/Gazetari/Gjuhë-Letërsi etj.
b)Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
c)Të paktën 5 vite përvojë pune në fushën e gazetarisë, marrëdhënieve me publikun, marrdhëniet ndërkombëtare etj.
SPECIALIST PRITJE ME POPULLIN (paga IV-b)

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e posaçme si vijon:
a)Diplomë të nivelit “Master” në Drejtësi.
b)Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
c)Të paktën 3 vite përvojë pune në fushën e marrëdhënieve me publikun, administratë publike, etj.

DREJTOR NË DREJTORINË EKONOMIKE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE
(paga II-b)

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e posaçme si vijon:
a)Diplomë të nivelit “Master i shkencave” në Shkenca Ekonomike.
b)Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
c)Të paktën 5 vite eksperienë pune në nivel drejtues e menaxherial.

SPECIALIST IT  (III-b)

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e posaçme si vijon:
a)Të zotërojë diplomë të nivelit “Master Shkencor” në Inxhinieri Informatike, Informatikë, Teknologji informacioni etj.
b)Të ketë të paktën 3 vite eksperience pune në fushën e teknologjisë së informacionit.
c)Të ketë njohuri shumë të mira në administrimin e sistemeve si Active Directory, Outlook Mail Client
ç)Të ketë njohuri bazë mbi pajisjet e rrjetit dhe infrastukturën e rrjetit.
d)Të ketë njohuri bazë për panelet e administrimit të faqeve web (WordPress, Drupal, Joomla etj).
dh)Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.

SPECIALIST FINANCË/BUXHETI  (III-b)

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e posaçme si vijon:
a)Të zotërojë diplomë të nivelit “Master shkencor” në Shkenca Ekonomike, dega Financë.
b)Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
c)Të ketë të paktën 5 vite përvojë pune në profesion.
d)Të ketë njohuri në programet financiare, si: Alpha/Financa 5 etj.

SPECIALIST I BURIMEVE NJERËZORE (III-b)

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e posaçme si vijon:
a)Të zotërojë diplomë të nivelit “Master shkencor”.
b)Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
c)Të ketë të paktën 4 vite përvojë pune në fushën e burimeve njerëzore.

KUSHTE TË PËRGJITHSHME

Kandidatët duhet të sigurohen se plotësojnë kriteret për t’u pajisur me certifikatë sigurie, sipas vendimit Këshillit
Ministrave nr. 188, datë 4.3.2015.

Kandidatët duhet të kenë aftësi për t’u përshtatur e punuar në grup, nën presion si dhe në afate kohore të limituara.

Të gjithë aplikimet duhet të dorëzohen në një nga format e dhëna më poshtë:

 Paraqitjes së kërkesës dorazi nga aplikanti nga data 16 deri 20 Prill 2018, së bashku me dokumentet
përkatëse, pranë institucionit të Komisionerëve Publikë, në adresën: Godina e ish-Lidhjes së
Shkrimtarëve, Rruga e Kavajës, Tiranë nga e Hëna në të Premte, ora: 09:00-16:00.

 Dërgimin e kërkesës sëbashku me dokumentet përkatëse, me anë të postës pranë institucionit të
Komisionerëve Publikë në adresën: Godina e ish Lidhjes së Shkrimtarëve, Rruga e Kavajës, Tiranë.
Aplikimi në rrugë postare duhet të kryhet brenda datës 20.04.2018 dhe të vërtetohet me fletë-mandatin
e lëshuar nga zyra postare.

Në kërkesën që paraqet, kandidati përcakton vendin vakant, për të cilin është i interesuar. Bashkëlidhur me kërkesën,
kandidati dorëzon të mbyllura në zarf, 1 kopje të dokumenteve të mëposhtme:

 Jetëshkrimin profesional përfshirë të dhënat e kontaktit, postën elektronike zyrtare dhe adresën postare;
 Fotokopje e dokumentit të identifikimit (letërnjoftim, pasaportë, kartë identiteti)
 Dokumentat (diplomë, librezë pune, vërtetime, dëshmi, vetdeklarim, certifikata, trajnime etj) fotokopje

ose të noterizuar. Diplomat qe janë marrë jashtë vendit, duhet të jenë njohur paraprakisht pranë institucionit
përgjegjës për njehsimin e diplomave, sipas legjislacionit në fuqi.

 Dokument që vërteton se në ngarkim të tij nuk është regjistruar një procedim penal (Vërtetim  nga
Gjykata, Vërtetim nga Prokuroria, Dëshmi e gjendjes gjyqësore)

 Vërtetim nga institucioni ku punon që nuk ka masë disiplinore në fuqi;
 Një rekomandim nga punëdhënësi;
 Raport  që verteton se eshte në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse;
 Çdo dokumentacion tjetër që vërteton plotësimin e kushteve të mësipërme.

Kandidatët që plotësojnë kriteret formale dhe kanë depozituar dokumenta të fotokopjuara, përpara intervistës i
parashtrojnë Komitetit ad-hoc dokumentat e njësuara ose ato origjinale.
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Veliaj: Fëmijët në situatë rruge të vijnë këtu

Hapet qendra e re komunitare, përfitojnë
170 familje në nevojë dhe 300 fëmijë

APELI
"Nuk është detyra e një fëmije që të shkojë në
rrugë dhe të lypë. Ndaj nëse dini fëmijë të tjerë, që
prindërit i detyrojnë të dalin në rrugë, na njoftoni
që t'i sjellim të gjithë këtu dhe, ashtu siç po kalojmë
bukur këtu, edhe ata të kenë të njëjtin shans për të
ecur në jetë", - tha Veliaj.



Rama: Agroturizmi, një nga prioritetet e qeverisë; rrugëdalje nga varfëria dhe papunësia

Pezullim licence për subjektet
që derdhin ujërat e zeza në det
Klosi: Masa ndëshkuese edhe për ndotësit e mjedisit

EDI RAMA

MASAT NGA
QEVERIA
"Qeveria po vazhdon të
përgatitet për të garantuar
rritje të disa parametrave
të sezonit turistik:
pastërtinë, sigurinë dhe
elementë të rinj që kanë të
bëjnë me mundësitë për
turistët për të pasur edhe
destinacione ku do të
organizohen aktivitete të
karakterit turistiko-
kulturor", u shpreh
kryeministri.

BLENDI KLOSI

APELI NDAJ
BIZNESEVE
"Gjej rastin t'i riapeloj
bisnesit të hoteleve,
restorante, bareve apo
çdo investimi tjetër.
Merrni masa për
trajtimin e ujërave të
ndotura për të vijuar të
punoni në investimin
tuaj. Pas datës 1
qershor të këtij viti, çdo
biznes që nuk ka
marrë masa, do të
mbyllet", - tha Klosi.

Plot 170 familje në
nevojë dhe 300 fëmijë

të moshës 4-15 vjeç do të
përfitojnë shërbime so-
ciale në qendrën më të re
komunitare pranë Bregut
të Lumit në kryeqytet. Të
pranishëm në çeljen e
kësaj qendre ishte krye-
bashkiaku Erion Veliaj si
dhe anëtari i Parlamentit
Evropian, Knut Flecken-
stein.  Veliaj tha se kjo
qendër synon nxitjen e
zhvillimit të fëmijëve dhe
të rinjve përmes edukim-
it, argëtimit, dhe aftësimit
profesional e më tej gjeti
rastin të falënderonte in-

stitucionet europiane për
bashkëpunimin dhe kontrib-
utin e dhënë për qytetin e
Tiranës. "E kemi shumë të
nevojshme që në qoftë se ka
fëmijë të tjerë në situatë
rruge t'i ftojmë këtu. Nuk

është detyra e një fëmijë që
të shkojë në rrugë dhe të
lypë. Ndaj nëse dini fëmijë të
tjerë, që prindërit i dety-
rojnë të dalin në rrugë, na
njoftoni që t'i sjellim të gjithë
këtu dhe, ashtu siç po

kalojmë bukur këtu, edhe
ata të kenë të njëjtin shans
për të ecur përpara në jetë.
Sa më shumë të mësojmë
tani dhe të kapim kohën e
humbur, aq më të mirë do
bëhemi nesër",-theksoi kreu
i bashkisë. Ndërkaq, anëtari
i Parlamentit Evropian,
Knut Fleckenstein, u shpreh
se kjo qendër do të jetë një
mjedis për të rinjtë dhe
njerëzit në nevojë. "Jam
shumë i lumtur që më ftuat
këtu dhe jam shumë i lum-
tur që Bashkimi Europian
dha disa para që ju mund t'i

përdorni, sepse jo gjithmonë
politikanët japin para. Ne
duam t'ju ndihmojmë që të
bëheni të fuqishëm dhe të
mençur", iu drejtua Flecken-
stein fëmijëve. Kjo qendër
komunitare, përveç edukim-
it të të rinjve, një vëmendje
të rëndësishme do t'i kush-
tojë edhe fuqizimit të të
moshuarve dhe targetgrupe-

ve të tjerë në mënyrë që të
sigurohet pjesëmarrja e
tyre në zhvillimin e komu-
nitetit. Përmes programeve
specifike të asistencës, ori-
entimit e sigurimit të shër-
bimeve përkatëse, synohet
gjithashtu gjithëpërfshirja
dhe integrimi i Personave
me Aftësi të Kufizuar si
pjesë e komunitetit.

Voltiza Duro

Që prej 1 qershorit të
këtij viti çdo biznes i
madh apo i vogël që

derdh ujërat e zeza në det do
të penalizohet deri në mby-
llje si dhe do të merren ma-
sat për moslejimin e zhur-
mave të forta në lokalet e
natës. Kjo është ajo çka par-
lajmëroi ministri i Turizmit
dhe Mjedisit, Blendi Klosi
gjatë ceremonisë së hapjes
së Panairit të dytë Mesd-
hetar të Turizmit në Tiranë.
"Gjej rastin t'i riapeloj bizne-
sit të hoteleve, restorante,
bareve apo çdo investimi
tjetër; Nisni zbatimin e lejes
mjedisore, merrni masa për
trajtimin e ujërave të ndot-
ur për të vijuar të punoni në
investimin tuaj. Pas datës 1
qershor, të këtij viti, çdo bi-
znes, i madh apo i vogël, me
emër apo pa emër, i njohur
apo i panjohur, nuk ka asnjë
tolerim në respektimin e
ligjit për të mos derdhur më

ujëra të ndotur në lumenj
dhe në dete. Çdo biznes që
nuk ka marrë masa për
depurimin e ujërave, që
vazhdon dhe i derdh në det,
pas 1 qershorit do të mbyl-
let. Nuk do të ketë asnjë tol-
erim, apo shtyrje afati",-tha
kreu i Turizmit e Mjedisit në
fjalën e tij. Më tej ky i fun-
dit thekson se masa ndësh-
kimore do të merren edhe
për të gjithë ata që ndotin
mjedisin, qofshin këta indi-
vidë apo biznese, si dhe u
bëri thirrje subjekteve dhe
pushtetit lokal që të siguro-
hen e të punojnë për të mos

pasur më plazhe të pista.
"Nuk do të tolerohet askush
që bën pis vendin ku push-
on, se të nesërmen nis të

ankohet për plazhe të pista.
Siguria në plazhe, është një
nga gjërat që nuk do buxhet
të papërballueshëm për t'u
garantuar. Ngritja e infras-
trukturës për sigurinë në
plazhe, për prezencën e
njerëzve të trajnuar për të
dhënë ndihmën pushuesve
të rrezikuar, është detyrim i
atij që i merr pagesën push-
uesit për vendin që i ofron",-
theksoi Klosi. I pranishëm
në këtë event ishte dhe
kryeministri i vendit, Edi
Rama, i cili nënvizoi se do të
merren masa ndëshkuese
për të gjitha subjektet që
shkelin rregullat. "Qeveria
po vazhdon të përgatitet si
asnjëherë më parë për të ga-
rantuar një rritje të disa
parametrave të sezonit tur-
istik: pastërtinë, sigurinë
dhe elementë të rinj që kanë
të bëjnë me mundësitë për
turistët për të pasur përtej
orëve në plazh, edhe destina-
cione të ndryshme ku do të
organizohen festa lokale të
traditës, apo ku do të organi-
zohen aktivitete të tjera të
karakterit turistiko-kultur-
or", u shpreh kryeministri.

Ky i fundit prezantoi edhe
disa nga masat mbështetëse
të ndërmarra këtë vit për
turizmin, siç është skema e
agroturizmit, të cilën e qua-
jti rrugëdalje të sigurt nga
kthetrat e varfërisë për
familjet në zonat rurale.
Ndërkohë sipas kryeminis-
trit, përgatitja për këtë sezon
veror do të jetë në një nivel
tjetër nga sezonet e kaluara.
"Kemi parë gjithmonë tur-
izmin të lidhur me sezonin
veror dhe bregdetin, ndërko-
hë që kërkesa e fortë në
rritje vjen dhe për pjesë të
tjera të vendit. E vërteta ësh-
të që potenciali i vendit, i
ndodhur mes detit dhe

malit, është i tillë që ne
mund ta shtrijmë sezonin
turistik në një sezon shumë
më të gjerë se sa sezoni i
verës",-tha Rama. Ndërkaq,
krahas masave për një sezon
më të mirë turistik ministri
Klosi foli edhe për risinë e
këtij viti, projektin "Smile
Albania", i cili do të an-
gazhojë 1 mijë të rinj në pro-
movimin e Shqipërisë turis-
tike. I pranishëm në hapjen
e Panairit të Dytë Mesdhetar
të Turizmit ishte edhe min-
istri i Bujqësisë, Niko Pe-
leshi, i cili shtoi se do të
mbështeten punishtet, por
edhe festat lokale për një
turizëm gjatë gjithë vitit.

Kryebashkiaku Erion Veliaj dhe anëtari i Parlamentit Evropian,
Knut Fleckenstein në përurimin e qendrës komunitare

Ceremonia e hapjes së Panairit të
dytë Mesdhetar të Turizmit në Tiranë

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 03 Maj  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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DOKUMENTET

Pronarëve që u është
zënë tona 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. Këto para do t'i përfi-
tojnë rreth 3500 pronarë në
të gjithë vendin. "Bazuar në
aplikimet e kryera në ATP
deri më tani për këtë proces,
rezulton se rreth 3'500 sub-
jekte përfitues nuk janë
paraqitur fare në ATP për të
aplikuar me qëllim përfiti-
min e shpërblimit të mirat-
uar për ta në VKM-të për-
katëse. Duke qenë se ky
proces nuk është i kushtë-
zuar dhe i limituar në kohë,
ATP fton të gjithë këta sub-
jekte përfitues që të para-
qiten pranë sporteleve të saj
për të aplikuar 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 shpërn-
dan aktualisht 70% të vlerës
së miratuar në VKM për sub-
jektet 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 shu-
ma për secilin, por për të

marrë paratë duhet të dorë-
zojnë në ATP 6 dokumente.
PROCEDURAT

Procedura e aplikimit nga
subjektet përfitues është e
thjeshtë. 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, subjektet
përfitues mund të paraqesin
kërkesë individuale apo të
përbashkët, për pjesën

takuese në pronën që ko-
mpensohet. 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 bashkëpronar apo të një
pjese të tyre, për çdo aplikim
të kryer, paguhet tarifë shër-
bimi, pavarësisht se i përket
të njëjtës pasuri të paluajt-
shme.

Ornela Manjani

Tokat e zëna nga ndërtimet pa leje, vendimet nga viti 2008 deri në vitin 2017

Pronat që nuk kanë marrë
kompensimin, aplikimi për 3500 dosje
Lista me përfituesit, 6 dokumentet që duhet të dorëzohen në ‘Agjenci’

Numri i 
zonës 
kadastrale

Numri i 
pasurisë 

Sipërfaqja e 
parcelës që do 
të shpërblehet 
(m²)

Vlera truallit Vlera e 
shpërblimit (lekë)Emri Atësia Mbiemri

Numri i 
zonës 
kadastrale

Numri i 
pasurisë 

Sipërfaqja e 
parcelës që do 
të shpërblehet 
(m²)

Vlera truallit Vlera e 
shpërblimit (lekë)

Emri Atësia Mbiemri

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.

(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)

KOSTANDIN KOSTRISTA

MIMOZA PANXHI

DILA KOSTRISTA

LENA PEMA

AFERDITA PEMA

FROSINA PEMA

DAFINA PEMA

BEDRIJE XHEMAL HAJDARI(DELIU)

NURIJE AVDULLA DELIU

FATIME RUSTEM SHIMA

SKENDER RUSTEM DELIU

GANI RUSTEM DELIU

ISLAM RUSTEM DELIU

BILAL AZIZ DELIU

8180 7/237 96.3 2,214,515.00            

XHAVIT BEJTULLA DAJTI 3866 306/149 153.0 1,683,000.00            

ABDULLA PULLAZI

MUSTAFA PULLAZI

ESAT PULLAZI

SULEJMAN PULLAZI

ZENEL PULLAZI

GEZIM PULLAZI

DALIP TARE DERVISHI

KADRI SHAHIN DERVISHI

BEJAZE TARE DERVISHI

HAJDAR TARE DERVISHI

MUSA TARE DERVISHI

BURBUQE SEJDINI

SHKENDI SEJDINI

AFERDITA SEJDINI

BEKIM KADIU

258,368.00               

121.0

581.3

664,200.00               

1,815,000.00            

14,389,500.00          

132,000.00               

6/271

13/78

9/58

9/132

66.0

36.9

6.85

8521

1842

8160 3/503

8110

8551

KRYEGJYSHATA BOTERORE

ISLAM MUSTAFA MULLAHU 8527 174/5 492.9 506,701.00               

BAKI SULEJMAN PERIHANA 8527 174/16 14.2 14,598.00                 

8522 11/279 70.3 1,300,550.00            

RAMAZAN BISLIM DRENOGLLAVA 8523 24/33 158.6 1,427,400.00            

KAZAFER HYSEN CANA 8523 24/207 1.8 16,200.00                 

XHEVAT MYFTIA

SADETE MYFTIA

TAHIR MYFTIA

VALDET MYFTIA

BURHAN MYFTIA

FIDIRUS MYFTIA

VJOLLCA KRAJKU

JETMIRA KRAJKU

FATMIRA KRAJKU

SHKELZEN KRAJKU

13.6 204,000.00               

12,000.00                 

6/454

6/541 0.8

SHOQERIA "SAIDE"

8591

8591

VAIDE HOTI

AHMET FAIK HOTI

IMREN FAIK HOTI

MIRLANDA FAIK HOTI

IXHLAL HOTI

KYDRET HOTI

FATIME HOTI

KUJTIM HOTI

RITVAN HOTI

LEJLA HOTI

IDAJETE HOTI

ERMIR RESHAT HOTI

ENTELA RESHAT HOTI

VILMA RESHAT HOTI

NDUE VKSAN PO TI 8593 15/369 11.8 100,300.00               

PAL NDOC MARKU 8593 15/441 974.5 8,283,250.00            

SERVETE MAN HASMUJA 8592 9/361 108.0 1,620,000.00            

SIMO NE ALFRED OMI 8592 9/746 217.2 3,258,000.00            

BAHRI SALI MUÇAJ 8592 9/359 25.5 382,500.00               

JULIA DEDA

MIKEL DEDA

JULIAN KAKARRIQI

JO ZEF KAKARRIQI

MARIE DEDA

LUÇIANA DEDA

LILIANA DEDA

MIRELA ÇO BA

REGJINA ÇO BA

MARINA RRABO SHTA

GULIEM SARREQI

ZHANI CANCO

TEF PRELA

LEO NARD PRELA

DILE MARK PRRONI 8593 4/542 91.35 1,370,250.00            

MERI ZEF BUKA

LULE ZEF BUKA

TEUTA ZEF BUKA

172.2

199.9

748,800.00               31.2

2,998,500.00            

4,132,800.00            

8/133

2/1109

4/551

8593

8594

8591

HEDIJE ZEKJA

ASIM ZEKJA

FIQ IRET ZEKJA

SERVETE ZEKJA

BARDHYL ZEKJA

MIT'HAT ZEKJA

HEDIJE TAIP ZEKJA

ASIM ET'HEM ZEKJA

FIQ IRET ET'HEM ZEKJA

SERVETE ET'HEM ZEKJA

BARDHYL ET'HEM ZEKJA

MIT'HAT ET'HEM ZEKJA

300.010/113

10/116

2,550,000.00            

578.8 4,919,800.00            

8597

8597
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RAMIZ PODGORICA

HYSEJN PODGORICA

SAIME PODGORICA

ZYDI PODGORICA

NEZIHAT PODGORICA

ASTRIT PODGORICA

LULZIME PODGORICA

RUDINA PODGORICA

SAFETE HOXHAJ (BAJRAMAJ

SHPRESA SALLAGAJ (BAJRAMA

HALIL BAJRAMAJ

FATMIR QAHALLIU

SEFER QAHALLIU

FATIME ABAZI

SAMI QAHALLIU

BUJAR QAHALLIU

BARIJE XHINDOLE

NADIRE AHMETBEJA

FERDINANT ARAPI

DERVISH ARAPI

MUHAREM QAHALLIU

KLODIANA QAHALLIU

ENGJELLUSHE QAHALLIU

RAMADAN MISIN SOPAJ 2315 49/46 17.2 34,300.00                 

ISAK HYSEN CENAJ

MUSTAFA HYSEN CENAJ

GANI HYSEN CENAJ

AVDYL HYSEN CENAJ

ISAK HYSEN CENAJ

MUSTAFA HYSEN CENAJ

GANI HYSEN CENAJ

AVDYL HYSEN CENAJ

8605 16/5 500.0 5,000,000.00            

JANI MIHAL JOVANI 2007 34/52 29.7 43,540.00                 

THODHORI SOTIR BECI 2007 34/51 74.3 108,924.00               

VANGJEL DHIMITER PAPA 2007 34/49 142.0 208,172.00               

114.6

8.7

10.89

28/118

28/120

10/171

7/242

4/656 323,000.00               

281.0

38.0

33,759.00                 

4,215,000.00            

401,240.00               

30,555.00                 

2315

8591

2315

8501

8592

BASHKEPRONESI  AGALLIU

HAMDI BILBILI

NIMETE BILBILI

GANI ISMAIL BILBILI

FATMIR ISMAIL BILBILI

SADIK ISMAIL BILBILI

DHURATA ISMAIL Hisku (BILBILI)

SABRI IBRAHIM BILBILI

NAILE BILBILI

HAMIDE BESIM BILBILI

LEJLA BESIM BILBILI

HYSEN MURAT BILBILI

HALIL FADIL BILBILI

LUTFIJE FADIL GUZJA (BILBILI)

ZELIHA FADIL KACELI (BILBILI)

ISUF FADIL BILBILI

HAXHI FADIL BILBILI

NURI FADIL BILBILI

RUKIJE FADIL MUCA (BILBILI)

GENCI MUSTAFA MYFTIU

VALDETE MUSTAFA MYFTIU

ERMIRA MUSTAFA MYFTIU

PETRIT MUSTAFA MYFTIU

SKENDER MUSTAFA MYFTIU

8260 4/326 48.6 25,189 1,224,185.40           

CAJE MEHMET DELIU 2460 180/2 200.5 24,754 4,963,177.00           

Gez im Sadiku 1/6

Safete Sadiku 1/6

Liri Cenaj (Sadiku) 1/6

Gjyshi Sadiku 1/8

Kujtim Sadiku 1/8

Diana Sadiku 1/24

Erjon Sadiku 1/24

Flodian Sadiku 1/24

Leta Sadiku 1/24

Algert Sadiku 1/24

Lorenc Sadiku 1/24

24,754

15,000

876,291.60              

2,986,800.00           

35.4

199.12

BASHKEPRONARET KIKA

8602

8370

6/61

4/92

SKENDER PIRO KOSTURI 36/192

KRISTO KOSTURI 36/192

ANA TIRANA 6/192

ALEKSANDER TIRANA 6/192

NIRVANA NASI 6/192

NIKOLLA ROÇI 6/192

DRITA SILIQI 12/192

MIHAL KOJA 1/192

KOZETA KOJA 1/192

LIRIJA KOJA 1/192

ANTONETA KOJA 3/192

KOZMA KOJA 3/192

GRIGOR STILIANO NOSI 24/192

VASIL STILIANO NOSI 24/192

RUDOLF STILIANO NOSI 24/192

PERSEFONI FLOQI 3/192

13,000 305,500.00              23.58525 26/72

BESNIK SHAMET BASHA 8523 10/229 267.3 17,500 4,677,750.00           

ABEDIN PISKU

NADIRE PISKU

DUJE PISKU

HAZBI PISKU

GANIMET PISKU

ABEDIN PISKU

NADIRE PISKU

DUJE PISKU

HAZBI PISKU

GANIMET PISKU

XHEMILE L. KARRIQI

LAVDIE SH. KARRIQI

GEZIME SH. KARRIQI

KUJTIM SH. KARRIQI

RAKIP SH. KARRIQI

LEONARD SH. KARRIQI

ALKETA SH. KARRIQI

ALKETA SH. ZAIMI 2924 2/418 23.30 2,800 65,240.00                  

YLLI SABRI SHEHU 8523 13/277 323.60 17,500 5,663,000.00              

SABAHEDIN MUSTAFA FAGU

FIORENTINA DILAVER SHKODRA

IRINI ( PEMBUSH ) DILAVER ( LITI ) SHKODRA

ALI DILAVER SHKODRA

ZAMIRA IBRAHIM VYSHKA

ADRIAN DILAVER SEJDINI

MAJLINDA DILAVER DUHANXHIU

 SHKËNDIJA XHAFERR SEJDINI

BEKIM RIFAT KADIU

SADIK BESHIR VRIONI 8522 7/229 88.30 7,000 618,100.00                 

DASHURI RAMILLI (SHTIZA)

DASHAMIR SHTIZA

BUKUROSHE BELLOVA (SHTIZA)

HAJRI SHTIZA

PRANVERA SHTIZA

SKENDER LELA

LULJETA HIDRI (LELA)

2,800

10,800

10,800

1,498.80 9,000

1,371,600.00              

309,120.00                 

60,480.00                  

13,489,200.00            

919,080.00                 

76.20

110.40

5.60

85.10

6/151

2/419

28/103

9/261

8523

8525

8521

15/113

2924

8516

8516

900,000.00                 

18,000

9,000100.00

15/112

REXHEP SULEJMAN KRANIQI 8523 38/10 424.40 9,000 3,819,600.00              

MEHMET QAZIM KOÇANI

FATMIRE QAZIM KOÇANI

HYSEN ZYMA

NAZMI ZYMA

LUMNI ZYMA

BEDRI ZYMA

OSMAN ZYMA

IKBAL ZYMA

BASHKIM ZYMA

VALENTINA ÇELA

ARDIAN AGIM ÇELA

MERITA AGIM ÇELA

BLEDI AGIM ÇELA

ENKELANA HALIT QAFLESHI

EMINE FEJZULLA KAPËRCELLI

SHEFIKAT SULEJMAN JAUPI

DIANA MUSTAFA AGARAJ (KAPËRCELL

SULEJMAN MUSTAFA KAPËRCELLI

XHEVIT HYSEN HOXHA

SHYQO HYSEN HOXHA

SAFIGJE HYSEN HOXHA

AQIF SHAIP MYRTAJ

XHAFER SHAIP MYRTAJ

AFËRDITA SHAIP KUQO (MYRTAJ)

MAHMUDE MYRTAJ

HALIME SHATERI+BASHKEPR 8533 7/269 74.90 24,500 1,835,050.00              

ANASTAS KOSTRICA 8531 10/71 58.00 16,000 928,000.00                 

MUSTAFA HYSEN CENAJ

ISAK HYSEN CENAJ

GANI HYSEN CENAJ

AVDYL HYSEN CENAJ

53.90 15,000

250,000.00                 

27,420.00                  

500.00 500

13.71 2,000

7,00078.00

25.60 18,5008522

2890

8522

8522

2315

546,000.00                 

473,600.00                 

808,500.00                 6/221

22/247

23/164

16/543

12/210

MUHARREM NEZIR SOPAJ 2315 49/45 21.75 2,000 43,500.00                  

RAMADAN MISIN SOPAJ 2315 49/46 1.53 2,000 3,060.00                    

LAZER KODHELI 8594  1/86 62.79 15,000 941,850.00                 

8593 16/203 53.94 8,500 458,490.00                 

SADETE SADIK VLLADNA

DRITA OSMAN VLLADNA

XHEVDET BEC VLLADNA

NURIJE BEC VLLADNA

ELJAZ BEC VLLADNA

NAZIRE BEC VLLADNA

RIFAT BEC VLLADNA

HAVUSHA BEC VLLADNA

BELKIZE BEC VLLADNA

188.67 8,500 1,603,695.00              5/4358592

SHOQATA "PROJEKTI SHPRESA"

(V(V(V(V(Vijon)ijon)ijon)ijon)ijon)
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KRITIKË

Spikat dëshira e tij për të
kapur figura të jetës fshatare

Rikrijimi i natyrës në një tab
lo besoj se duhet të jetë në
vetvete një lloj ekstaze, çka

nuk e kam provuar. Ndryshe, të
gjithë piktorët e përjetojnë atë, pasi
me penelat e tyre ata kërkojnë të
depërtojnë brenda natyrës, të bëhen
pjesë e saj, të jenë shiu, dielli, vetë
ajri që vibron, të jesh aty ku gëlon e
gjelbërta e barit apo shpërthimet e
shegëve me njëmijë të kuqet e tyre.
Piktori ngazëllehet kur arrin të japë
ndjesinë e flladit, furinë e erës,
rrebeshin që afrohet e vërtitet nga
qielli duke goditur tokën. Ç'mrekulli!
Ja pse Ivanaj i adhuron peizazhet e
Van Gogh pasi ato janë dinamike, me
një energji të brendshme, trallisëse,
dhe në mëndje padyshim përballë
tablosë së gjeniut ne dëgjojmë ende
krakëllimat e korbave që vërtiten në
qiell. Vështroj disa peizazhe të Ivana-
jt të pikturuara në Lezhë, vështroj
lagunën, kallamishtet, përkuljen e
fierit dhe e ndjen natyrën sikur të
jesh aty, duke e harruar atelierin e
piktorit. Ky piktor është realist dhe
e pëlqen shkollën realiste, ku shumë
piktorë të mëdhenj botërorë janë
tronditës me tablotë e tyre realiste:
ata i kanë besuar realizmit dhe janë
përshëndetur për këtë. E megjith-
atë, Ivanaj pëlqen po aq shumë dhe
impresionizmin, në veçanti Monet,
pasi nga realizmi, Monet kaloi në im-
presionizëm, duke u përpjekur të
kapë një impresion të çastit dhe
shumë domethënës. Kur e pyes
Ivanajn se kur është koha më e për-
shtatshme për të pikturuar një pei-
zazh, ai menjëherë më përgjigjet: "Në
çdo moment!" Kjo përgjigje përm-
bledh në vetve një filozofi pikturale
dhe një eksperiencë, pasi piktori i pei-
zazheve, përballë natyrës, e ka gje-
tur veten në shumë momente. Ai
përgjigjet kështu pasi i beson gjith-
një natyrës, dritës që lëviz në çdo
çast, vesës së mëngjesit apo brymës
së mbrëmjes. Bisedojmë për peiza-
zhistët anglezë veçanërisht Tourner
apo Uistler, duke të treguar gjendjet
e tij kur pikturonte para disa vitesh
ballë një kishe të vjetër të Londrës.
Sigurisht, në rininë e tij nuk e kish-
te imagjinuar të vihej për të piktu-
ruar brymën e Londrës, çka e kishte
parë veç në riprodhimet e këqija të
atyre autorëve në revistat e pakta që
u shfaqën për një çast të shkurtër në
Shqipëri deri në vitin 1974. Kështu
formoheshin piktorët shqiptarë,
ndërkohë kur shekuj me radhë,
mjeshtrit e mëdhenj të Europës sh-
konin detyrimisht në Itali për të parë
në muze dhe galeri koleksionistësh
gjithë traditën pikturale të Rene-
sancës italiane duke filluar me
kryeveprat e "Quatroçento" dhe
"Cinquecento"…

Nikolini është vazhdimisht në
lëvizje. I pranishëm në ekspozitat
pranverore të Tiranës, në "kolonitë"
e ndryshme të piktorëve, në eksped-
itat drejt jugut e veriut, çka të kuj-
ton traditën e "Shkollës së Barbi-
zonit" me në krye mjeshtrin e madh
Millet (që Van Gogh e adhuronte e
ku madje tentoi të rikrijonte tablo
të tij, që padyshim ishin me një ek-
spresivitet ndryshe nga qetësia e

Sindikata e Pavarur e Artistëve
të Shqipërisë ka dalë dje

përkrah Sindikatës së Artistëve të
Skenës dhe Ekranit, sindikatës së
artistëve të Teatrit Kombëtar
dhe asaj të Cirkut Kombëtar në
mbrojtje të kërkesave që ata i
kanë parashtruar Ministrisë së
Kulturës prej dy muajsh. Reshat
Ibrahimi ka folur në emër të të
gjitha sindikatave duke kërkuar
ruajtjen e Teatrit Kombëtar, sta-
tusin e Cirkut Kombëtar, sta-
tusin e artistit, ndryshimin e
moshës së pensionit dhe shfuqi-
zimin e ligjit për artin deri në
hartimin e një ligji të ri. Të re-
voltuar prej çështjes së Teatrit
Kombëtar, artistët i kanë bërë
thirrje Ministrisë së Kulturës të

Nga Raffaello tek Caravaggio, duke vazhduar me mjeshtrit flamandë e spanjollë, për të ardhur
më vonë tek francezët; nga Chardin tek Cezanne, fruti në tavolinë, shporta, fruti personazh
me ekuivoke erotike çka është e dukshme mirë tek Caravaggio ka qenë gjithnjë objekt
kundrimi e krijimi në atelierët e piktorëve.

Nikolin Ivanaj
Një piktor i udhëve njerëzore

Nga Luan Rama

Millet - ("Djaloshi në mullarin e bar-
it") apo dhe grupin e impresionistëve
që grumbulloheshin në brigjet e
Senës jashtë Parisit, drejt Poissy. Në
atelier, peizazhet e tij pasqyrojnë
vende të Ballkanit, në Prizeren, Ul-
qin, Guci apo në Machia, Frasineto,
Cassano të Italisë së jugut, tek "gjaku
ynë i shprishur" tablo që janë befa-
suese dhe me vlerë. Shoh shtëpinë
e De Radës në Machia, portën, kam-
banoren tutje, gurin ku ngjitej për

t'i hipur gomarit dhe dalë nga qyte-
za… mjedise historike të kthyer në
tablo arti.
KARAKTERE SPIKATËSE

Kam parasysh një thënie të Is-
mail Lulanit që për krijimet e
Ivanajt thoshte: "Tablotë e tua i
njoh njëqind metra larg". Dhe kjo
kishte domethënie, pasi që në dh-
jetëvjeçarin e parë pas studimeve
në Artet e Bukura në Tiranë, Niko-
lini krijoi individualitetin e tij. Por-
treti për të është si "kali i betejës"
siç thonë latinët, pasi ajo është e
parapëlqyer e tij dhe ku pikas
mjeshtërinë tashmë të konsoliduar.
Është portreti që filloi me njerëzit
e familjes, pastaj me miqtë e tij e
ku me pas hynë punëtorët, fsha-
tarët, figurat e jetës së përditshme,
duke hyrë kështu në "lumin e madh
njerëzor", pasi të gjesh karaktere
dhe t'i rikrijosh ata, mund t'i gjesh
veçse në jetën e përditshme që vër-
shon përreth. "Ja pse më pëlqen
Rembrandt, - thotë ai, - pasi portre-
tet e tij dinë ta mbërthejnë figurën

njerëzore, ta japin të trazuar në
thellësitë e tij… kështu është dhe
me Goya, apo Tiziano, ndoshta por-
tretisti më i madh, si dhe Velaskez
që më pëlqen shumë, apo Corot… "
Dhe vërtet është interesante se në
disa portrete grash të ulura, me ko-
stumet e tyre karakteristike, na
kujtojnë nga larg punën e piktorit
francez Corot që punonte me aq
finesë portretin me dritëhijet e tij
por dhe detajin e kostumeve. "Nëse

në fillim paleta jonë e ngjyrave ish-
te disi e kufizuar, me ngjyra të
kursyera dhe jo shpërthyese, sot
ngjyrat janë më të gjalla, më di-
namike dhe vibruese… " Duke parë
portretet e ndryshme "si "Lokja",
"Mixha dhe kulla", "Portret mirdi-
toreje", "Nusja zadrimore" etj., spikat
dëshira e tij për të kapur figura të
jetës fshatare, kostumet e mirditor-
eve, lezhjaneve, veçanërisht femra,
portrete të mrekullueshme që nga-
njëherë (me vajzën me tabaka) na
risjellin nga larg në një formë sig-
urisht më realiste Buzën e madh…
Por në portretet e tij spikat ajo që
kemi nevojë të shohim në një pik-
turë, në një portret, ajo që quhet
ndjeshmëri, sensibilitet. Ne flasim
bashkërisht për këtë dhe ai më kuj-
ton Modilianin, tek i cili gjeje një
sensibilitet të jashtëzakonshëm e
që ndoshta ia jepte përkatësia e tij
italiane, ndoshta vetë Boticelli…

Një nga portretet që spikat është
padyshim "Mixha dhe kulla" çka të
jep dëshirën t'i shohësh portretet e
tij jo vetëm në atelier dhe sfonde in-
erte, por në sfonde natyrore. Ky por-
tret që mbart peshë historike dhe ku
mund të lexosh një histori popullore
plot drama, derte, përpjekje e sfida
të prototipit shqiptar, duket frymë-
zues dhe ndoshta shtytës për autor-
in për të krijuar portrete të tjera ku
portreti të ngjizet me natyrën, mje-
disin jetësor.
INTERMEZZO - "NATURE
MORTE" ME FRUTA

Nga portreti tek peizazhi, një
ndalesë, një intermezzo siç mund ta
quaj, me endjen për t'u ndalur me një
ndjesi çlodhëse që, gjithashtu, kërkon
mjeshtëri, art, pasi je përballë buku-
risë së krijimit natyror: frutave. Nga
Raffaello tek Caravaggio, duke vazhd-
uar me mjeshtrat flamandë e span-
jollë, për të ardhur më vonë tek
francezët, nga Chardin tek Cezanne,
fruti në tavolinë, shporta, fruti person-
azh me ekuivoke erotike çka është e
dukshme mirë tek Caravaggio, ka
qenë gjithnjë objekt kundrimi e kriji-
mi në atelierët e piktorëve: shega,
rrushi, mollët, pjeprat, fiqtë e kumbul-
lat në pjatancë, apo thjeshtë mbi një
napë. Sekush ka mënyrën e tij, stilin
e tij, frutat e parapëlqyera të tij: tek
Nikolini gjejmë shegët e vendlindjes
së tij, kumbullat, fiqtë, dhe kjo lloj
"nature morte" është e dashur jo
vetëm për të, por dhe për publikun.
Kushdo do kishte dëshirë të kishte
"fruta" të tilla në muret e tij, që sigur-
isht nuk mund t'i kafshosh…

"Të bëj pikturë, të krijoj, është një
nevojë e brendshme", thotë Ivanaj

duke përsëritur kështu
thënien e gjithko-
hëshme të artistit, i cili
zgjohet, jeton, fle dhe
ëndërron me pikturën
dhe ku brenda pikturës,
në atë paletë ngjyrash
ku trazohen jo vetëm
ngjyrat por dhe dilemat
e tij, vërtitet gjithë jeta
dhe dashuritë e tij, fizike
e shpirtërore. Ai është
gjithnjë në udhë, sh-
tegtim, në kërkim të një
portreti, imazhi, për ta
bërë të tijën dhe tonën
njëkohësisht.

ARTISTËT, NË MBROJTJE TË TEATRIT E CIRKUT
 KOMBËTAR: DO MARRIM MASA EKSTREME

reflektojë mbi çështjet që shqetë-
sojnë komunitetin e artistëve. "Ne
kërkojmë që kjo godinë të rikon-
struktohet me një projekt që të
bëhet transparencë me artistët. Të
bëhet statusi, për të cilin kanë
premtuar ministra kulture dhe
qeveri për ta bërë, të bëhet ligji i ri
për artin dhe kulturën. Statusi i
këtij institucioni është më i rëndë-
sishëm sesa çadra. Kjo do të thotë
që të mos jetë më kombëtar, por të
kalojë nën varësinë e një drejtorie
në Bashkinë e Tiranës. Ta kthesh
në një drejtori do të thotë të tallesh
me këtë pasuri", tha Reshat Ibrahi-
mi, në emër të artistëve.  Sipas tij,
sindikata e Artistëve të Pavarur
Shqiptarë i ka dërguar 3 kërkesa zyr-
tare për dialog Ministrisë së Kul-

turës. Nëse kërkesat e tyre për
takim do të vijojnë të bien në vesh
të shurdhër, siç tha ai, artistët do
ta përshkallëzojnë lëvizjen e tyre
deri në marrjen e masave ek-
streme. "Sipas statutit, sipas ligjit
dhe kontratës kolektive që fir-
mosëm me ministren, kemi të
drejtë ligjore që të fillojmë lëviz-
jet e para. Kjo do të thotë: lëmë 1
orë punën; lëmë 2 orë punën; fil-
lojmë protestat në rrugë dhe gre-
vat e urisë; edhe e fundit fare do
të flijohemi aty",-tha Reshat Ibra-
himi. Veç të tjerash, Ibrahimi
kërkoi ndryshimin e moshës së
pensionit: daljen në pension në
moshën 56 vjeç për femrat dhe 62
vjeç për meshkujt është e patol-
erueshme sipas tyre.
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Oriola Marashi
zbulon pasionin
e saj të fshehtë:
Më pëlqen të
shes gjëra pa
vlerë
Modelja bukuroshe, Oriola Marashi

shpesh poston foto mjaft
provokuese në rrjet duke tërhequr
vëmendjen me format e saj
bombastike. Kësaj radhe, në
‘Instastory’, ajo ka preferuar të nxjerrë
një foto ku ka veshur vetëm një
këmishë e asgjë tjetër. Ajo ka dalë në
natyrë dhe duket se është duke
pikturuar. Por modelja nuk e lë me
kaq duke pasuar me një shkrim ku
thotë:  “Gjërat me vlerë njeriu nuk i
shet kurrë, ndërsa kjo piktura është
kot, kështu që e shes. Më pëlqen të
shes gjëra pa vlerë”,- shkruan
modelja.
Të jetë vallë kjo një ironi e radhës e
Oriolës, pjesë e talljeve që i bëhen
nga ekspozimet të tepërta në
‘Instagram’? Ende se dimë.

Së shpejti baba,
Bes Kallaku nuk ndahet
nga “dashuria” e vjetër
Pas shumë këmbënguljesh dhe kërkesash për të pranuar

shtatzëninë, çifti Bes Kallaku dhe Xhensila Myrtezaj e pranuan
më në fund nëpërmjet një
statusi në faqen e tyre në
‘Instagram’. Por ajo që të gjithë
e dini, është dashuria e madhe
që ka aktori i humorit për
domaten. Dhe mesa duket, ka
vendosur të shpërndajë një foto
të ëmbël të një bebushi me disa
domate afër tij. Me siguri që
edhe engjëlli që do të vijë në
jetë do të
jetë po aq
i “fiksuar”
pas
domateve
sa babi i
tij, Bes
Kallaku.

Në muajin e fundit të
shtatzënisë, Emina poston
foton e ëmbël nga
pushimet e saj
Edhe pse shtatzënë, modelja me famë ndërkombëtare, Emina

Cunmulaj nuk rresht së postuari foto e video nga
përditshmëria e saj. Vetëm pak javë e ndajnë nga ardhja në jetë e
vogëlushes, ndërkohë që Emina është duke shijuar rrezet e diellit
me bikini dhe në superformë dhe plot energji. Jo më larg se dje ajo
shpërndau në faqen e saj në ‘Instastory’ një foto ku duket barku më
se i fryrë dhe modelja që është duke shijuar kohën e nxehtë me
bikini. Ku ka momente më të ëmbla se kaq! Në një pritje të ëmbël,
mami Emina është super entuziaste dhe plot energji!
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ZBULOHEN FOTOT,
i dashuri i Soni Malajt

shfaqet kudo pranë saj
Konkurentja e
‘DWS’ publikon
momentet,
këngëtarja
shoqërohet me
të dashurin

Ata të dy shihen
pothuajse kudo
bashkë dhe duken

më se të dashuruar me
njëri-tjetrin. Po flasim pikër-
isht për çiftin Soni Malaj dhe
biznesmenin Klevi, të cilët
duket se janë të pandarë.
Këtë detaj e kemi zbuluar
së fundmi edhe në postimet
që bëjnë koleget e
këngëtares. Jo më larg se
para tr i  ditësh, ka qenë
pikërisht këngëtarja Rovena
Dilo, e cila ka publikuar në
faqen e saj në ‘Instagram’
disa foto të grupit të “Dance
with the stars” ku bën pjesë
dhe Soni. Por detaji që nuk
kishte si të na shpëtonte
ishte pikërisht se në foto
spikaste edhe i dashuri i
Sonit, Klevi. Kjo nuk është
hera e parë që e shohim ta
shoqërojë këngëtaren në
eventet në të ci lat merr
pjesë. Ndërkohë që kujtojmë
se historia e tyre nisi vetë
dy vjet më parë, pasi u zbu-
lua divorci me balerinin ital-
ian, Mirko Luccarelli, që
këngëtarja Soni Malaj e cilë-
soi si tragjedi të vërtetë në
jetën e saj, ku nisi fillim i ri,

edhe për jetën sentimen-
tale. U zbulua shumë shpejt
nga mediat  rozë se
këngëtarja kishte rënë në
dashuri sërish me një djalë
nga Tirana, që quhej Klevi.
Ndërkohë që ka qenë vetë
këngëtarja, e cila ka pranu-
ar në një emision televiziv
t’u përgjigjet pyetjeve rreth
kësaj historie. E ftuar për
klipin e saj të ri me reperin

Skivi, ajo jo vetëm që nuk e
mohoi këtë histori, por me
fytyrë të qeshur e duke mos
e fshehur lumturinë e mo-
mentit, e pohoi nën zë. Nga
mënyra si u përgjigj, artistja
e pranoi për herë të parë në
publik këtë lidhje. Ndërkohë
që mediat rozë më vonë
zbuluan detaje të reja lidhur
me historisë e re të dashu-

Pamela Aliaj

risë së Sonit. Ajo kishte ni-
sur bashkëjetesën në Ti-
ranë me të dashurin e saj
Klevin dhe vajzën nga mar-
tesa me Mirkon, Annën,
tashmë 6-vjeçare. I dashu-
ri nuk ka asnjë lidhje me
muzikën, por është biznes-
men i një bar-kafe në Ti-
ranë. Kjo histori e re me një
djalë shumë simpatik dhe

që i bashkonte pasioni i pal-
estrës, për Sonin ishte dri-
ta në fund të tunelit, pasi po
kalonte momente të vështi-
ra pas divorcit. Në fillim të
njohjes ata u përpoqën ta
mbanin sa më të fshehtë
lidhjen, ndërsa tani e kon-
siderojnë njëri-tjetrin famil-

je. Pas ndarjes nga Mirko,
Soni u vendos përfundi-
misht në Tiranë bashkë me
vajzën, e cila është tashmë
nën kujdestarinë e saj. Soni
dhe Klevi janë tashmë çifti i
pandarë, pasi marrin pjesë
edhe në aktivitete artistike
të miqve të tyre.
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Jo më lidhje treshe?

Ja si qëndron e vërteta
REAGON EGLA HARXHI:

Alessia shkëputet nga marrëdhënia e modeles
me francezin pas ardhjes në jetë të LuxiferJo më larg se dje ish-

misi i Shqipërisë, Egla
Harxhi, kishte postuar

një foto në faqen e saj në
“Instastory”. Në foton e
publikuar, modelja kishte
mbivendosur një shkrim
tepër domethënës.

“Shumë n jerëz kanë
ardhur dhe kanë ikur dhe
kjo është më e mira, pasi
kanë liruar vend për perso-
na më të mirë që do vijnë”.
Fotoja pasuese ka nënsh-
krimin: “Në fund t’i do për-
fundosh aty ku duhet të
jesh, me kë është e des-
tinuar të jesh, duke bërë

ato gjëra të cilat je e des-
tinuar të bësh”, - përfun-
dojnë postimet e saj.

Kaq mjaftoi që mediat
rozë të mendonin se një
postim i tillë i ishte dedikuar

ish-partneres së saj,
Alessias. Edhe pse
në një intervistë ek-
skluzive për “Blue-
tooth” të “Gazeta Sh-
qiptare” ka qenë vetë
modelja që ka nënk-
uptuar  n jë  ndar je
mes tyre,  por  pa
dhënë deta je  të
mëtejshme. E pyetur
sër ish l idhur  me
postimin e fundit të
bërë në rr jetet so-
ciale, Egla ka rrëfyer
si qëndron e vërteta e
gjithë këtyre spekuli-
meve.

“Lidhur me re-
agimet e fundit të me-
dias me ato që postoj

në ‘Instastory’, më duhet të
sqaroj se ka pasur një keqk-
uptim. Ato që postoj kanë një
sens të përgjithshëm.  Janë
pjesë që marr nga librat që
po lexoj në këto momente,
libra filozofikë, të cilët ia lex-
oj edhe Luxiferit. Jo domos-
doshmërish çdo gjë që pos-
toj është e lidhur me jetën
time aktuale. Nuk kam asgjë
kundra askujt, aq më tepër
me njerëz që dikur kam
ndarë momente të bukura.
Ajo thënie i dedikohej një
miku, të cilin mendoja ta
kisha të afërt si vëlla dhe doli
që nuk ishte kështu. Nuk
kishte lidhje fare me ish-part-
neren time. Jemi në terma të
mira me njëra-tjetrën. Ka
shprehur dëshirën të punojë
lidhur me projektet që janë në
proces dhe këtë e vlerësoj.
Mendoj që atyre që duan t’i
përkushtohen punës, u duhet
hapur dera gjithmonë”, ka
thënë Egla Harxhi. Ndër të
tjera, modelja nuk ka dashur
të prononcohet lidhur me
“pse”-në e ndarjes së lidhjes
së tyre treshe duke ia lënë një
përgjigje të tillë në dorë ish-
partneres së saj, Alessias.
Por që gjithsesi një ndarje e
tillë, pavarësisht shkaqeve
që e sollën, ka qenë me
mirëkuptim sipas modeles.

Pamela Aliaj
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Rrëfehet Almeda
Abazi: Nuk di të gatuaj
Ish-misi shqiptar flet për bashkëjetesën me
aktorin turk: Nuk dua shërbyese në shtëpi

Ajo është padyshim një
nga miset më të buku
ra të Shqipërisë, që

tashmë është edhe modera-
tore e ‘show’-t më të njohur
në “Vizion Plus”, “Dancing
With the Stars”. Almeda Aba-
zi, e ftuar në një nga emisio-
net e pasdites ka folur rreth
jetës së saj në Turqi. Ajo ka
rrëfyer momente nga bash-
këjetesa me bashkëshortin,
tashmë prej një viti të martu-
ar, aktorit më të dashur turk.
Tolgahan Sayisman. Vërtet
nuk e prisnim, por mesa
duket, bukuroshja Almeda
nuk di të gatuajë.

“I gatuaj gjithnjë mish, ia
zbukuroj ndryshe pjatën, por
baza është mish. Vetëm atë
di të bëj”.

Kjo nuk do të thotë se një
gjë e tillë është problem në
jetën e tyre, vetëm se bash-
këshortja nuk di të gatuajë.
Edhe pse kjo tregon qartë
edhe traditën tonë shqiptare,
e cila është shumë e përafërt
me atë turke. Gatimi i mishit
pothuajse në çdo gjellë.

Më tej ajo ka folur edhe për
marrëdhënien e saj me ish-
moderatoren e ‘DWS’, Ama-

rda Toska.
“Amin e kam parë dhe ajo më ka ndihmuar

shumë, megjithëse s’jemi takuar kurrë. Ka qenë
fantastike në drejtimin e ‘Dancing’”.

Ndërkohë që rikthyer pyetjeve nga drejtuesi i
emisionit lidhur me bashkëjetesën, ajo ka rrëfyer
një detaj shumë të veçantë:

“Nuk dëshiroj shërbyese full time, sepse nuk
kam dëshirë që një i tretë të dijë gjërat e mija pri-
vate”.

Një tjetër aspekt ky i veçantë i jetesës së saj në
Turqi me bashkëshortin. Tashmë kemi vënë re se
bukuroshja e bën shpesh rrugën Shqipëri-Turqi,
duke mos dashur të qëndrojë për një kohë të gjatë
shumë larg bashkëshortit të saj, Tolgahan. Janë
vërtet një çift shumë i dashur dhe simpatik.
Shpresojmë që së shpejti të kemi të reja prej tyre!

Pamela Aliaj
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Ledri ironizon reperin me famë
botërore: Po na kopjojnë amerikanët
Ditën e djeshme, reperi i njohur A$AP Rocky publikoi projektin e ri me titull “A$AP

Forever” në bashkëpunim me artistin Moby. Por mesa duket, realizimi i klipit ka
ngjashmëri shumë të madhe me këngën e Ledri Vulës, “1 Janari” publikuar në fillim të këtij
viti. Këtë gjë e ka vënë re edhe reperi shqiptar, i cili ka shkruar në “Instastory”: “E vogël
bota, po na kopjojnë amerikanët. Fresh si 1 janari”, ka shkruar këngëtari. E veçanta e
këngës së këngëtarit shqiptar, Ledri Vula ishte pikërisht xhirimi. I gjithë klipi ishte
konceptuar të filmohej përmes kamerës, që dukej sikur lëvizte 360 gradë rreth
protagonistit. Të njëjtën teknikë ka përdorur edhe reperi A$AP Rocky në projektin e tij të
një dite më parë. Mund të jetë thjesht rastësi, por edhe çudi s’është që të jenë frymëzuar
nga klipi i Ledri Vulës. Ai është një ndër reperët më të suksesshëm të momentit, këngët e
të cilit numërojnë menjëherë miliona klikime, pak ditë pasi publikohen.

Më në fund me të reja!
Jonida Maliqi sjell një
bashkëpunim të ri?
Pas tri vitesh në heshtje, këngëtarja e njohur, Jonida Maliqi do të

vijë me një këngë të re. Ajo
më në fund ka vendosur t’i
rikthehet muzikës. Në disa foto
të kapura nga paparaci,
këngëtarja shihet në kafe me
Donald Brahon, i cili po
bashkëpunon për klipin e
këngës. Kënga e fundit hit e
sjellë nga Jonida ka qenë me
bashkëpunim me Flor
Mumajesin me titull “Jam bërë
si ti”. Tashmë ka ardhur koha
për pak muzikë të re dhe pse
jo, një hit të radhës nga
këngëtarja.

Elvana nxjerr klipin e ri,
por s’shihet në Kosovë?
Reagon këngëtarja
Ditën e djeshme këngëtarja e njohur Elvana Gjata ka publikuar

klipin e saj më të ri “Off Guard” në bashkëpunim me reperin
amerikan Ty Dolla Sign. Por mesa duket, gjërat nuk kanë shkuar vaj.
Kënga e re e Elvanës nuk do të mund të shikohej në Kosovë. Ka
qenë pikërisht “Prive.al”, e cila ka raportuar se në qoftë se klikohet
në kanalin e saj në “Vevo Youtube”, ata që banojnë në Kosovë nuk
mund të kenë akses, pasi mbi video shfaqet mesazhi ku thuhet
“ngarkuesi nuk e ka bërë të shfaqshme këtë video në shtetin tënd”.
Por, nuk ka munguar reagimi i këngëtares menjëherë pas këtij raporti-
mi: “Jemi informuar për problemin aktual të mosdisponimit të videos
në disa territore dhe ‘Sony Music’ si label i këtij materiali muzikor
është duke u marrë me korrigjimin. Faleminderit për mirëkuptimin
tuaj!”, ka shkruar menaxheri i Elvanës, në profilin e saj në “Insta-
gram”. Gjithçka në rregull pra, gati për të shijuar klipin!
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Sa shtrenjtë e paguajmë
një kryeministër PPP?Nga Dritan Laci

(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)

...Mbrëmë në një studio televizive,
një nga dishepujt socialistë të men-
dimit ekonomik, kur u pyet për
taksën e qarkullimit 320 lekë për
litër karburant, që qeveria Rama i
mban çdo drejtuesi makine tha me
mburrësi se prandaj janë qeveri e
majtë, "se ua marrim drejtuesve të
makinave taksën e qarkullit dhe
nuk ua marrim shtresave të tjera".

A thua se 70 përqind e qyteta-
rëve që kanë makinë janë pasani-
kë dhe të djathtë që duhen rrjepur.

Gjithsesi për taksën e
qarkullimit, që të kuptojmë edhe
nervozizmin e Ramës mbrëmë në
'Opinion' dhe kush mashtron….

Në vitin 2012 qeveria Berisha
taksonte 70 lekë të vjetra për një
litër karburant dhe arkëtonte 5
miliardë lekë të reja ose 38 milionë
euro në vit nga taksa e qarkullim-
it.

Në vitin 2014 me të ardhur në
pushtet qeveria "Rama" e rriti tak-
sën e qarkullimit nga 70 lekë në
170 lekë të vjetra për një litër kar-
burant.

Në vitin 2014 qeveria "Rama"
arkëtonte nga taksa e qarkullimit
110 miliardë lekë të vjetër.

Në vitin 2015 qeveria "Rama" e
rriti taksën e qarkullimit nga 170
lekë të vjetra për litër karburant
në 270 lekë për litër, ku së bashku
me 20% tvsh që i vendoset kësaj
takse, vlera totale në një litër naf-
të vetëm për këtë lloj takse shkoi
në 324 lekë të vjetra.

Pra, çdo drejtues mjeti
paguante në vitin 2015, 324 lekë të
vjetra shtesë për çdo litër kar-
burant të shpenzuar.

Në vitin 2015 qeveria "Rama"
mblodhi nga taksa e qarkullimit

148 miliardë lekë të vjetra. Pra 38
miliardë lekë të vjetra më shumë
se në vitin 2014 dhe taksoi sh-
qiptarët me 100 milionë euro më

shumë se qeveria Berisha, gjith-
monë flasim për taksën e
qarkullimit.

Në vitin 2016 qeveria "Rama"

mblodhi nga xhepat e drejtuesve
të mjeteve 168 miliardë lekë të vje-
tra, pra 20 miliardë lekë të vjetra
më shumë se edhe vetë viti 2015.

Opinioni i   Ditës

Në vitin 2017 qeveria "Rama"
mblodhi nga taksat e qarkullimit
164 miliardë lekë të vjetër.

Bilanci në katër vite të qever-
isë "Rama".

Në katër vite qeveria "Rama" u
ka marrë shqiptarëve taksë
qarkullimi 450 milionë euro.

Deduksioni  Pune Publike = Pri-
vat = Pallavra = PPP

Stadiumi Arena Kombëtare PPP
Vlera 55 milionë euro…

Çfarë tha Rama?
Do ta bëjmë me PPP se nuk

kemi para. Do i japim kullë privatit
që do ndërtojë stadiumin se ndry-
she nuk na e bën.

Rruga e Arbërit= PPP Vlera 33
miliardë lekë

Çfarë tha Rama?
Do e ndërtojë privati se qeveria

nuk ka mundësi ta ndërtojë. Di-
branët do kalojnë nëpërmjet traut
në 13 vitet e ardhshme.

Rruga e Kombit ishte pa PPP,
erdhi Rama e bëri PPP

Vlera e rrugës 2 miliardë euro
137 kilometra.

Rama do u marrë shqiptarëve
dhe kosovarëve 300 milionë euro
për 30 vite

Teatri Kombëtar=PPP Vlera 20-
milionë euro

Çfarë thotë Rama?
Nuk e ndërtojmë dot, qeveria nuk

ka para për të ndërtuar një godinë din-
jitoze teatri, do t'i bëjmë një kullë …

Bunkeri i Ramës në Surrel=PPP
E vetmja gjë që Rama ka ndër-

tuar pa kullë, por që akoma nuk e
ka bërë transparencë se kush janë
PPP-të që ia ndërtuan, është bun-
keri ku jeton dhe sinqeriteti për të
thënë nëse shqiptarët po paguajnë
akoma me paratë e tyre kullën e
tij të izolimit nga realiteti.

Opinion.al
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50 vjet më parë u vra Martin Luther
King - Përse kemi nevojë për heronj

Nga Ines Pohl

(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)

... cilën shkrimtari i persekutuar
nga nazistët denonconte kultin e
ekzagjeruar të heroit në shtetet jo
të lira. Brecht-i ishte thellësisht i
bindur se në një vend liberal dhe
demokratik, njerëzit nuk kanë
nevojë për heroizmin e një indivi-
di për të zgjidhur problemet,

përkundrazi. Në këto vende lipset
përgjegjësia e individit, kulti i
heroit është baras me bindsh-
mërinë e verbër dhe kësisoj, deri
diku me një paaftësim të zgjedhur
vetë.
BESIMI TEK NJË JETË
MË E MIRË

50 vjet më parë u vra Martin
Luther King. Predikuesi me

ngjyrë, që nuk pushoi së luftuari
kundër padrejtësisë dhe luftës së
Vietnamit dhe për kushte të bara-
barta pune për zezakët. Ai që me
gjithë dhunën ndaj tij dhe simpa-
tizantëve të tij, mbeti paqësor. Dhe
që deri sot u jep kurajë atyre që
nuk kënaqen me gjendjen ekzis-
tuese dhe besojnë se është e mun-
dur një jetë më e mirë.

Pak ditë më parë, qindra mijëra
protestues në Uashington dhe

shumë qytete të tjera në Shtetet e
Bashkuara protestuan kundër in-
fluencës së lobit të armëve. Drej-
tuar dhe organizuar nga ato stu-
dente dhe ata studentë të Parklan-
dit, që mbijetuan masakrën në sh-
kollën e tyre. Vetëkuptueshëm u
mblodhën pas fjalëve të Martin
Luther Kingut. Vunë mbesën e tij
nëntëvjeçare, Yolanda Renee King,

që të thoshte fjalët e tij: "Unë kam
një ëndërr". Me 18-vjeçaren Emma
Gonzalez, ata kanë në krye të
lëvizjes së tyre një grua që duket
si varianti i ri, modern, femëror i
Martin Luther King-ut.

Heronj si Martin Luther King
nuk çojnë në bindje të verbër.
Përkundrazi, ata inkurajojnë dhe
fuqizojnë individët. Ata bëjnë që
pas tyre të krijohen bashkësi që
janë më të fuqishme se një i vetëm.

Që të mund të luftojnë kështu për
më shumë ndikim politik.
HERONJ SI KING-u
JAPIN SHPRESË

Mbi të gjitha, heronj si Martin
Luther King japin shpresë.
Shpresë se ia vlen të ngrihesh. Të
dalësh nga zona jote e vogël dhe e
mbrojtur, dhe të tregosh kurajë
qytetare. Të solidarizohesh. Të kr-

ijosh rrjete dhe të mos dorëzohesh.
Ata tronditin zonat e rehatisë së të
privilegjuarve, apelojnë tek këta që
të angazhohen.

Është pikërisht kjo energji, për
të cilën ka nevojë Gjermania dhe
shumë vende të tjera, që me gjithë
kompleksitetin e kësaj bote, me
gjithë konfliktet e shumta që
duken si pa rrugëdalje, shpresa të
mos humbë. Është besimi te fuqia
dhe mundësitë e një shteti

demokratik. Shteti që për të funk-
sionuar ka nevojë për qytetare dhe
qytetarë të angazhuar dhe që nuk
mjaftohet me kinse mungesën e
alternativave.

Sot Martin Luther King ndero-
het në mbarë botën. Jo vetëm
sepse ai arriti gjëra të mëdha në
jetë, por sepse është ende i
nevojshëm deri më sot.

Dje në 'Deutsche Welle'

GAFORJA

DEMI

UJORI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

VIRGJERESHA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Nëse në punë doni të jeni i qetë, përm-
bajuni në mënyrë të përpiktë rregullave
dhe shmangni kundërsht imin e vazh-
dueshëm të veprimeve të eprorëve. Jeni
të papërmbajtshëm, edhe për gjërat me
të vogla. Organizohuni mirë, pushoni më
shumë, zbavituni me miqtë.

Me Hënën armiqësore mund të keni mos-
marrëveshje me një familjar që ndërhyn në
punët tuaja. Nuk keni fare dëshirë t'i thoni sesi
doni të silleni. Do të keni pika të përbashkëta
me dikë që ka ditur t'ju tërheqë vëmendjen,
por nuk do të jetë e lehtë të pajtoheni.

Pozicioni i Hënës do të bëjë që situata të
acarohet. Luftojini mendimet e këqija me
një shëtitje në park apo duke dëgjuar muz-
ikën tuaj të preferuar. Mund të bëni njohje
të reja të këndshme. Do të përjetoni emo-
cione të bukura.

Keni dëshirë të vendosni një mirëkuptim
edhe më të thellë me personin e zemrës,
që do t'ju kuptojë menjëherë dhe do t'ju
dëgjojë. Keni përkrah një partner vërtet
të veçantë! Do të zmadhoni rrethin e të
njohurve dhe do të krijoni kontakte të
shumta me njerëz të ditur.

Me mbështetjen e Hënës që ju favorizon
do ta peshoni mirë një zgjedhje që do të
bëni dhe do t'ia nisni punës. Do t'i tejka-
loni situatat e zënkave dhe do të jeni bu-
jarë. E keni kuptuar se për të zgjidhur disa
çështje nuk duhet thjesht të mendoni, por
edhe duhet të veproni.

Në ambientin që frekuentoni, ka persona
me të cilët keni të përbashkëta, por duke
qenë se jeni i zënë me çështje të përditsh-
mërisë, nuk e kuptoni. Mos ëndërroni udhë-
time dhe ndryshime në vende utopike: nuk
është koha të merrni nisma të reja.

Me Saturnin dhe Uranin bashkëpunëtorë,
mund të angazhoheni për të mbushur disa
mungesa njohurish dhe të arrini të përgat-
itur për një sfidë shumë të pritur profesion-
ale. Me Venusin mike, është e mundur që
një krizë në çift të zgjidhet.

Shqetësimi nuk do të jetë i lehtë për t'u
mbajtur nën kontroll. Do të bëjë që mar-
rëdhëniet me të t jerët t ' i  keni sipas
kapriçove të humorit. Qetësohuni! Nuk do
të pranoni propozimin e një të njohurit,
sepse më vonë do t'i ndiheni në borxh.

Me Jupiterin që i bashkohet shenjës suaj,
padituria për t'i vënë fre sjelljes suaj në
disa raste mund të shkaktojë ndërlikime.
Prandaj, veproni me mend. Jupiteri mund
të bëjë që të keni disa vonesa adminis-
trative të bezdisshme. Kini durim dhe mos
u dorëzoni!

Hëna në qiellin tuaj ju provon me emocione
të ndryshme: nga një anë ju do ëndërrimtar
dhe të shkëputur, nga ana tjetër pasionant
dhe të angazhuar. Me partnerin mund të
keni vështirësi të mirëkuptoheni rreth çësh-
tjeve që kanë ngelur në vend.

Bashkëveprimi i Neptunit në shenjën tuaj,
priten gjëra të mira në fushën e dashurisë.
Përgatituni të përfitoni. Do të keni në mak-
simum aftësinë tuaj tërheqëse dhe aftës-
inë për të joshur. Jeni duke shkuar drejt
një të ardhme të shndritshme në dashuri.

Me ndikimin Hënës që bashkëvepron me
Venusin, pritet të kaloni një ndjenjë vësh-
tirësie që nuk mund ta shpërfillni lehtë. Bëni
kujdes se çfarë thoni dhe sjelljes së pa-
përshtatshme që mund të keni, sepse
mund t'ju shkaktojë probleme.

BRICJAPI
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Ministria e Infrastrukturës
dhe Energjisë ka shpallur
kërkesën për shpronësim,

marrjen në përdorim të përkohs-
hëm dhe vendosjen e servitutit të
kalimit, për pasuritë e paluajtshme
që preken nga projekti, "Ndërtimi
i linjës së tensionit dhe faciliteteve
të tjera, pjesë e projektit të
gazsjellësit Trans Adriatik Pipe-
line (projekti TAP) AG", në zonat
Fier, Korçë, Devoll, Berat dhe Sk-
rapar. Pronarët dhe personat që
pretendojnë pronësinë mbi pasur-
itë që preken nga ky projekt duhet
të dorëzojnë çdo dokument që dis-
ponojnë pranë ZVRPP-së për-
katëse, mbi saktësimin dhe kon-
firmimin e pronësisë, sipërfaqeve,
mungesat e dokumentacionit etj.

LISTA EMËRORE DHE SHUMAT /Shpronësime të reja për projektin e gazsjellësit

Shpronësimet për TAP, dokumentet
që duhen për të marrë paratë

Preken banorët në Fier, Korçë, Devoll, Berat dhe Skrapar

Ornela Manjani

SUBJEKTI
Subjekti kërkues i këtij objek-

ti është është Trans Adriatic
Pipeline AG Shqipëri, shoqëri e
cila do zhvillojë një tubacion të
gazit natyror, përmes territorit
të Republikës së Shqipërisë. "Me
anë të këtij publikimi kërkojmë

të vëmë në dijeni personat, të
cilët preken nga ky shpronësim
sipas listave emërore bash-
këlidhur, mbi masën e vlerësim-
it të llogaritur në zbatim të ligjit
të posaçëm nr. 116/2013, datë
15.4.2013, në përputhje me Pla-
nin e Rehabilitimit të Jetesës.

Personat që preken nga ky pro-
jekt, të cilët kanë emrin në listat
emërore të publikuara, si dhe
personat, të cilët preken, por nuk
figurojnë në këto lista brenda 15
(pesëmbëdhjetë)  ditëve nga
plotësimi i këtij afati për pub-
likim, kanë të drejtë të paraqes-

in pretendimet e tyre, të sho-
qëruara me dokumentacionin
përkatës, si dhe të shprehen nëse
janë dakord me të dhënat e pub-
likuara për përfundimin e proce-
durave të shpronësimit dhe të
marrjes në përdorim të përkohs-
hëm"-shkruhet në shpallje.

LISTA E PASURIVE TË CILAT PREKEN NGA NDËRTIMI I LINJËS SË TENSIONIT DHE FACILITETE TË TJERA,
PJESË TË PROJEKTIT TAP, VLERËSUAR ME MINIMUMIN E KOMPENSIMIT



E shtunë 7 Prill 201822 - SPECIALE



E shtunë 7 Prill 2018  - 23ZBAVITJE

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

AAAA A
rgët

im 
filoz

ofik
rgët

im 
filoz

ofik
rgët

im 
filoz

ofik
rgët

im 
filoz

ofik
rgët

im 
filoz

ofik
FJ

AL
EK

RY
QI

 (1
)

FJ
AL

EK
RY

QI
 (2

)

PË
RG

JI
GJ

ET
 E

 F
JA

LË
KR

YQ
EV

E 
TË

 N
UM

RI
T 

TË
 K

AL
UA

R

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

SUDOK Përgjigje e sudokut të numrit të kaluar
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KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL

1. Bunuel regjisor.
4. Të parat në sport.
6. Rodrigues që këndonte fado.
11. I famshmi Pacino.
12. Kujdeset në... ekstreme.
14. Eshtë skllavëri.
16. Eshtë shtypi jo përditshëm.
18. Janë tek në banka.
20. Eshtë ndeshje e... fundit.
21. Lumi i Bernës.
23. Janë me numër ato ushtarake.
24. Nesti pa pa çifte.
25. Si gjithë.
26. Sipërfaqe e shkurtër.
27. Ato të peshkut janë pa vlerë
28. Janë marifete… me grim.
31. Ethet e tij zunë kërkuesit.
32. Skuadra merengue.

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

- Nëse ndalesh sa herë që leh një qen nuk ke për
t'a përfunduar asnjëherë rrugën tënde....

- Të pamposhturit janë ata që tregohen të fortë kur
sulmohen në pikat e dobëta.

- Asgjë nuk është më e shtrenjtë, se sa ajo që
blihet me lutje.. !

- Gabimi i atij që punon me dëshirë dhe ëndje është
më i mirë se të qëlluarit e atij që punon pa dashje.

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

(Albert Anjshtajn)

Nga mjeshtri magjik, Da Vinçi

- Më pëlqejnë ata që mund të
buzëqeshin në telashe, ata që
mund të fitojnë fuqi nga stresi dhe
që bëhen të zotët, duke reflektuar.

- Mendjet e vogla tkurren, por zemrat
e mëdha me ndërgjegje për
veprimet e tyre, u përmbahen
parimeve deri në vdekje.

- Teksa mendoja se po mësoja si të
jetoja, paskam qenë duke mësuar
si të vdes.

- Nuk ke pushtet më të madh apo
më të vogël se ai mbi veten.

HORIZONTAL
1. Ishte dekret i sulltanit.
8. Fillojnë nazet.
9. Eshtë bosht.
10. Eshtë studio e Barack Obama-s.
13. Fillojnë romanin.
14. Pak nepozitëm.
17. Mbahen për të ndaluar.
18. Janë njerëz me dy faqe.
21. U mbiquajt Princi i oratorëve.
22. Nofka e Eisenhoëer.
24. Janë ministri.
25. Pak normalitet.
26. Rodrigues, që u quajt mbretëresha e fado-s.
27. Kush është... nuk është i lirë.
29. Bën be pa u betuar një e tillë.
30. Kështu mbyllet dera.
33. Eshtë për medaljen e parë
34. Janë nofka.

TTTTThënie tëhënie tëhënie tëhënie tëhënie të
mençuramençuramençuramençuramençura

33. Eshtë trofet që fitohet.
34. Ndahen nga ortakët.
36. Një biçikletë dyshe.
39. Qetësonte detin.
42. Kanë dhoma që zihen.
44. Eshtë ekulibri në palestër.
46. Në krye të jurisë.
47. Numri i kuartetit.
48. Gjysmë armate.

VERTIKAL
1. Gjysma  e lapsit.
2. Përfundojnë pingul
3. Shkruhen për filma.
5. Duhen realizuar.
6. Gabim pa kufij.
7. Portokalli i Stanley Kubrick.
8. Në krye të artistëve.
9. Eshtë edhe ai i rekordeve.
10. Fleming që krijoi James Bond.

13. Janë binarë.
15. Janë dhoma.
16. Eshtë i zi... pikant.
17. Institucione Lokale Tiranë.
19. Pagëzoi Shën Palin.
20. Eshtë besimi i besimtarëve.
22. Janë pamje nga puna.
26. Janë aksione për... gol.
27. Një fjalë për më vonë.
29. Maria Rilke, shkrimtar.
30. Fillojnë turnin.
32. Kupa e fituar gjithmonë nga Brazili.
34. Eshtë copë... torte.
35. Mbyllin një tender.
34. Ndo në kufij.
38. Një pëlhurë.
40. Lidh dy brigjet.
41. Një pije piratësh.
43. Fillojnë lehtë.
45. Të fundit në sirtar.

38. Satelit i Jupiterit.
39. Fillojnë matjet.
41. Në krye tëv idealisatëve.
42. Një Ibrahim violinist.
44. Ekstreme në sirtar.
45. Kështu shtë lojtari i under 21.
47. Eshtë gjuajtja personale.
49. Mund të ushtrohet edhe psikologjik
50. Gëlonin nga gladiatorët.

VERTIKAL
1. Eli këngëtare.
2. Pak ekologjike.
3. Rastis në kufij.
4. Janë tempereturat më të ulëta.
5. Inicialet e Lendl.
6. Jetojnë në kryeqendrën piemonteze.
7. Campion regjisore.
8. Gabim rrjete në tenis.
11. Janë si cilësi.
12. Ishte gjuha e romakëve.
15. Flet për bëmat e kreshnikëve.

16. Janë shërbimet me... korrespondencë.
17. I vihet kalit.
18. Rrapo i luftëtarëve.
19. Aktet pa kufij.
20. Mbyllet me dorezë.
21. Eshtë periudha e ftohtë.
23. Në krye të komandës.
24. Një artist si Tristan Tzara.
28. Janë sportistët që bëjnë stil të lirë.
31. Hapin pa kufij.
32. Qethen me qen.
35. Një mendim.
36. Kusturica, regjisor.
37. Parajsa e humbur.
39. Një stacion i famshëm orbital.
40. Pak aromatike.
43. Pak interesante.
46. Lirë në qendër.
48. Nota e diapazonit.
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