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PERPLASJA

Protesta e artistëve,
ministrja: Teatri

Kombëtar nuk do të
zhvendoset askund

Opozita propozon 9 amendime. Meta: Duhet dialog

Çfarë diskutuan për gati 2 orë eurodeputetët Çfarë diskutuan për gati 2 orë eurodeputetët 
dhe ligjvënësit shqiptarë në zyrat e Kuvenditdhe ligjvënësit shqiptarë në zyrat e Kuvendit

PS-PD, konsensus për 
hapjen e negociatave 
me BE: Caktoni datën.

Macovei e Kukan: Loboni

Opozita dhe mazhoranca janë bashkuar dje për t’i kërkuar 
Bashkimit Evropian hapjen e negociatave. Me gjithë 
kundërshtitë që kanë pasur mes tyre, palët kanë refl ektuar 
pas thirrjeve të ndërkombëtarëve, eurodeputetëve ..
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RIBERJA E LIGJIT

Dorëheqjet nga Gjykata
Kushtetuese, PD: 

S’mund të amnistohen 
nga vetingu, letra

Kryeredaktor: Erl MURATI
Zv/kryeredaktore - Rezarta DELISULA  

Tel:(04)2359-104, Fax:(04) 2359-116  E-mail:gazetashqiptare@hotmail.com
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HISTORIA E YMERAJT

Vodhën 530 milionë 
USD, ja kush është
hakeri fierak që

“çmendi” amerikanët

KREU I INSTITUTIT TE SIGURIMEVE: LEHTESIRAT QE KEMI KRIJUAR PER QYTETARET

ASTRIT HADO: KRITERET PER
TE FITUAR PENSION PLEQERIE

Nga ILIR META

Është privilegj dhe kënaqësi të 
shoh sot, të mbledhur bashkë, 

kaq shumë ikona të radios shqiptare 
ndër vite, këtij mediumi dhe institu-
cioni kaq të dashur ... Vijon në faqen 20

Radio mbërrin shpejt e ka
ndikim të gjerë në botë

Opinioni
 Ditësi

Vijon në faqen 21

Nga BEKIM BISLIMI

Që nga shpallja e pavarësisë së 
Kosovës, më 17 shkurt të vitit 

2008 e deri më sot, pritjet e qytetarëve 
të saj nuk janë realizuar dhe gjendja 
e tanishme nuk ...

Jubileu i shpresave
 dhe zhgënjimeve 

Dje
 “Europa e Lirë” në

Nga VALENTINA MADANI & DARINA TANUSHI

Nga ORNELA MANJANI

 

KLSH: Etiketat e
ushqimeve, kërcënim i 

madh për konsumatorët.
AKU s’garanton besim 

RAPORTI PER 2017

Në faqen 10

pages

4 FAQE SPECIALE

 

Arjola Aliaj: Nuk
i njoh kufijtë e 

mi. Persona publikë
më kanë ofruar para

Suplement

FOTO NGA FESTA E TIRONES

INTERVISTA
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Pronat e rivlerësuara, llogariten detyrimet për të gjitha pasuritë

Tatimet: Sa do të paguani për shitjen e shtëpisë

Në faqen 6

Çmimet e referencës në të gjitha zonat e Tiranës dhe në qarqe
duke zbatuar formulën, 
nga çmimi në momentin 
e shitjes zbret çmimin e 
rivlerësuar dhe shuma që 
del tatohet me 15%. E njëjta 
logjikë ndiqet edhe për 
shtëpitë e parivlerësuara 
dmth., nga çmimi i shitjes 
zbritet çmimi i blerjes ...

“Brenda vitit 2017 janë lidhur rreth 35 mijë pensione të reja. Këtë 
vit mosha e daljes në pension për gratë shkon 60 vjeç e 8 muaj” 

Drejtoria e Përgjithshme 
e Tatimeve sqaron 

hipotekat për tatimin që 
duhet të vilet kundrejt 
banesave që shiten dhe që 
kanë kaluar procesin e riv-
lerësimit. E thënë thjeshtë, 
hipoteka llogarit tatimin 
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NEGOCIATAT
INTEGRIMI

Rekomandimet e Komi
tetit Parlamentar të
Stabilizim Asociimit

BE-Shqipëri përfshijnë disa
nga propozimet e bëra nga
Partia Demokratike, mes të
cilave ai në luftën kundër
fenomenit të blerjes së vo-
tave, hetimin e zyrtarëve të
lartë pa pasur mbrojtje, si
dhe zgjidhjen e çështjes së
pronave. Draft-rekoman-
dimet e Komitetit Parlamen-
tar të Stabilizim Asociimit,
që u zhvillua përgjatë dy
ditëve Tiranë mbështesin
disa nga shqetësimet krye-
sore të Partisë Demokratike
për luftën kundër krimit të
organizuar, drogës, korrup-
sionit dhe domosdosh-
mërinë për zgjedhje të lira e
të ndershme. Nisur nga kjo,
Partia Demokratike mbeti e
kënaqur nga mbledhja e Ko-
mitetit të Stabilizim Asoci-
imit, pasi amendamentet e
propozuara prej saj u votu-
an edhe nga mazhoranca,
edhe nga europarlamen-
tarët, "ndryshe nga ç'ndodh
në Kuvend", siç u shpreh de-
puteti Genc Pollo. Si rrje-
dhim, të dyja palët kanë
kërkuar një datë për hapjen
e negociatave nga BE-ja me
Shqipërinë. Për të kon-
tribuar në njohjen e proble-
meve të Shqipërisë dhe për
zgjidhjen e tyre, Partia
Demokratike ka propozuar
9 amendamente mbi reko-
mandimet ekzistuese dhe
disa pika të reja. Ndër të
tjera, demokratët kërkojnë
të mos mbrohen deputetët e
akuzuar, garanci për votën
e lirë si dhe një datë fikse për
hapjen e negociatave me BE-
në. Në përfundim të
mbledhjes, Genc Pol-
lo tha se, "përfundim-
tari është një doku-
ment i mirë, me të ci-
lin ne jemi të gjithë
të kënaqur, se ndry-
she nga ç'ndodh në
seancë plenare, ven-
dimet morën votat e
mazhorancës dhe të
europarlamentarëve". Bëhet
fjalë për pranimin e
shqetësimeve të ngritura
nga PD-ja si ato për blerjen
e votave dhe presionin ndaj
votuesve, përdorimin e imu-
nitetit parlamentar për të
mos u gjykuar, kalimin e
drogave të rënda si kokaina,
abuzimin me PPP, numri
shumë i lartë i
azilkërkuesve në
Francë dhe Gjer-
mani me kërkesën që
qeveria shqiptare t'i
gjejë rrënjët kësaj
ikjeje masive etj.. E
fundit që nuk u arrit
plotësisht të prano-

HAPJA E NEGOCIATAVE,
AMENDAMENTET E PD-së

1. Partia Demokratike propozon që pika 5 e rekomandimeve të
modifikohet, duke vërejtur se blerja e votave dhe keqpërdorimi i
pushtetit vazhdoi edhe pas marrëveshjes së 18 majit.
2. Përsa u përket zgjedhjeve, Partia Demokratike në një
amendament tjetër të saj propozon që rekomandimet e OSBE/
ODIHR, përfshirë masat kundër blerjes së votës, duhet të
zbatohen para zgjedhjeve të ardhshme.
3. Lidhur me rolin e Kuvendit, Partia Demokratike propozon që
në pikën 9 të shtohet edhe një frazë tjetër, që siguron
përfaqësimin e opozitës, nisur nga përjashtimi që qeveria i bëri
opozitës nga takimi i fundit i Këshillit të Stabilizim-Asociimit, më
15 nëntor 2017, në Bruksel.
4. Një amendament tjetër i Partisë Demokratike kërkon heqjen e
imunitetit parlamentar, kur ai kërkohet nga organet e drejtësisë.
Qeveria refuzoi ta bënte këtë në rastin e Tahirit, çka u kritikua
nga grupi i PPE-së, deputetë dhe zyrtarë të qeverive të
vendeve anëtare të BE dhe SHBA.
5. Propozimi i Partisë Demokratike është që të shtohet një pikë
në rekomandime për të theksuar së mosndëshkimi i
politikanëve të lartë ul besimin e publikut dhe se rregullorja e
Kuvendit nuk duhet të ofrojë mbrojtje ndaj të akuzuarve. Partia
Demokratike është plotësisht dakord me rekomandimin numër
10, si problemet kryesore që opozita ka ngritur prej 5 vjetësh.
Ky është një nga rekomandimet kyçe, që Shqipëria të ecë
përpara me rrugën e integrimit. Ai vendos theksin tek lufta
kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, të kryer nga
prokurorë dhe gjyqtarë të pavarur dhe të paanshëm. U kërkon
autoriteteve rezultate të pakthyeshme në luftën kundër
korrupsionit, krimit të organizuar dhe pastrimit të parave.
6. Partia Demokratike propozon që pika 11 e rekomandimeve, e
cila bën thirrje për çrrënjosjen e kultivimit të drogës dhe
ndjekjen penale të kultivuesve të jetë më e plotë. Amendamenti i
saj për forcimin e masave kundër drogës, rrjeteve kriminale
bazohet në shumë raporte që thonë se bandat e kanabisit janë
duke lëvizur drejt drogave të forta si heroina dhe kokaina, duke
paraqitur një rrezik edhe më të madh për vendin dhe BE.
7. Partia Demokratike propozon që pas pikës 11 të shtohet një
pikë tjetër e re, që shpreh shqetësimin për rritjen e numrit të
azilkërkuesve nga Shqipëria dhe i kërkon qeverisë ta adresojë
më tej këtë fenomen. Në vitin 2017 ka pasur një bum të
azilkërkuesve nga Shqipëria në vendet e BE-së, veçanërisht
në Francë.
8. Partia Demokratike propozon ndryshimin e fjalisë ku preket
çështja e pronave në pikën 13, duke kërkuar zbatimin e
vendimit të Gjykatës Kushtetuese, sepse qeveria vazhdon të
zbatojë ligjin e pronave pa marrë parasysh vendimin e kësaj
gjykate për shfuqizimin e pjesshëm të ligjit. Partia Demokratike
mbështet plotësisht pikën 14, ku flitet për vetëcensurën dhe
ndikimin e interesave politikë dhe ekonomikë në media, por
propozon edhe një pikë të re, ku shpreh shqetësim nga
përdorimi i gjuhës së urrejtjes dhe sulmeve politike ndaj
gazetarëve.
9. Partia Demokratike propozon gjithashtu një pikë tjetër të re
në fund të rekomandimeve, që ka të bëjë me vlerësimin e
rreziqeve fiskale nga kontratat e koncesioneve, bazuar edhe
në raportet e Komisionit Europian dhe FMN-së.

Komiteti i Stabilizim-Asociimit pranon propozimet, Pollo: Ndodhi ndryshe nga Kuvendi

Nga droga tek imuniteti i zyrtarëve,
zbardhen propozimet e PD-së

Opozita kërkon datë fikse për hapjen e negociatave

Valentina Madani

hej nga të gjitha palët ishte
çështja e lirisë së shtypit".
Një nga pikat ka të bëjë me
nisjen e negociatave dhe Par-
tia Demokratike e mbështet
plotësisht pikën 3 të reko-
mandimit, ku thuhet: "Për-

DEKLARATAT

OERD BYLYKBASHI
"20% e votuesve kanë
marrë para në këmbim të
votës. Punonjësit e
administratës vihen nën
presion. Kemi përfshirje
të krimit në zgjedhje.
Nëse nuk luftojmë krimin,
nuk do të kemi zgjidhje.
Reforma zgjedhore, jo e
ngjashme me më atë
Territoriale", tha
z.Bylykbashi.

KLAJDA GJOSHA
"Ne duhet të ecim shpejt,
zgjedhjet lokale po vijnë,
duhet të implementojmë
shpejt rekomandimet e
OSBE-ODIHR, që
Shqipëria të ketë më në
fund zgjedhje të ndershme
dhe të bëhet anëtare e BE",
tha deputetja e LSI-së.

12
6

caktimi i një datë për hapjen
e negociatave të anëtarësim-
it do të sigurojë një nxitje të
fuqishme për miratimin dhe
zbatimin e të gjitha refor-
mave të lidhura me anëtarë-
simin në BE".

JORIDA TABAKU
Deputetja Jorida
Tabaku kërkoi
shpjegim se përse
opozita nuk është
përfshirë në takimin e
fundit të Këshillit të
Stabilizim Asociimit.
Por shqetësimi i saj
dhe i deputetes tjetër
të PD, Albana Vokshi
ishte edhe emri i ish-
ministrit të Brend-
shëm, Saimir Tahiri, i
cili ka qenë pjesë e
delegacionit që duhet
të merrte pjesë në
këtë takim.

Hashashi, demokratët tregojnë
batutat e kryeministrit Rama

Në mbledhjen e Komitetit të Stabilizim Asoci-imit,
përfaqësuesit e opozitës u përqendruan tek

përgjegjësia e kryeministrit Rama për çështjen e kana-
bisit. Ata treguan sipas tyre me fakte se Rama e dinte, e
lejoi, e mbrojti dhe përfitoi pushtet nga kanabizimi i
Shqipërisë. Kryetari i Komisionit të Integrimit, Genc
Pollo tha se deklaratat e kryeministrit për shkatër-
rimin e 99.67% të kanabisit ishin qesharake dhe të rreme.
Pollo u shpreh se në vend është krijuar infrastrukturë
kriminale prej kultivimit të kanabisit dhe se rasti i ish-
ministrit të Brendshëm tregon
lidhjen e bandave me qeveritarët.
"Kjo është një sfidë për Shqipërinë
dhe njohja e problemit në kohë
është e rëndësishme, jo siç ndodhi
duke e mohuar këtë situatë për
vite të tëra", - u shpreh Genc Pol-
lo. Ndërsa deputeti Aldo Bumçi iu
referua 3 raporteve të EUROPOL-
it brenda vitit 2017, që thonë se Sh-
qipëria është burimi kryesor i
furnizimit të Europës me kanabis.
Bumçi iu referua edhe raportit të
Departamentit të Shtetit dhe tha se, "kanabizimi i Sh-
qipërisë është projekt politik i kryeministrit Rama".
"Kryeministri publikisht bënte shaka me ministrin e tij
të Emigracionit, kur i thoshte se për ditëlindjen tënde të
kam sjellë verë dhe jo hashash, sepse ti nuk e pi", - vuri
në dukje Bumçi bisedën e Ramës me Majkon. Ai përmen-
di edhe qëndrimin e kryeministrit në një takim publik
me fermerët, kur i pyeti se si janë me mbjelljen e hashash-
it. "Duhet të kuptohet se mbjellja e hashashit në të gjithë
Shqipërinë është projekt politik dhe nuk ndodh nga
paaftësia e shtetit për ta luftuar", - tha Bumçi në takimin
me deputetët e Parlamentit Europian.

2 1 - 1 5

Mbledhja e  Komitetit
Parlamentar të  Stabilizim-
Asociimit BE-Shqipëri
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Tryeza Shqipëri-BE, si u arrit kompromisi mes opozitës e mazhorancës

PS-PD bëhen bashkë: Datë për negociatat
Kukan e Macovei: Luftoni korrupsionin
Balla: Presim hetime për politikanë të lartë

Opozita dhe mazhoran
ca janë bashkuar dje
për t'i kërkuar Bash-

kimit Evropian hapjen e ne-
gociatave. Me gjithë kundër-
shtitë që kanë pasur mes tyre,
palët kanë reflektuar pas thir-
rjeve të ndërkombëtarëve, eu-
rodeputetëve Monica Macov-
ei e Eduard Kukan për të
kërkuar njëzëri çeljen e nego-
ciatave. Pas takimit dyditor
të Komitetit Parlamentar të
Stabilizim Asociimit Sh-
qipëri-BE, kryetarja e delega-
cionit të PE, Monica Macovei
u shpreh e kënaqur që "për
herë të parë pas një kohe gox-
ha të gjatë, ia kemi dalë që të
miratojmë me unanimitet të
plotë rekomandimet për au-
toritetet në Shqipëri dhe për
institucionet e tjera të BE-së".
Duke falënderuar opozitën e
PS-në, Macovei tha: "Besoj
fort që Komisioni Evropian do
të rekomandojë dhënien e një
date për çeljen e negociatave
ndërmjet BE-së dhe Sh-
qipërisë dhe do të presim dhe
shpresojmë dhe do të lobojmë
gjithashtu edhe në këshill me
të gjitha shtetet anëtare në
BE për të votuar në favor të
çeljes së negociatave për Sh-
qipërinë". Nga ana e tij, bash-
këkryetari i komitetit, Taul-
ant Balla tha: "Lajmi kryesor
sigurisht është fakti që të
gjithë u bëmë bashkë, eurode-
putetë dhe deputetë shqiptarë
për t'u kërkuar vendeve
anëtare përmes këshillit dhe
komisionit, në radhë të parë
që të rekomandojë hapjen e
negociatave me Shqipërinë,
përcaktimin e një date për
fillimin e negociatave". Më tej,
ai shtoi: "Në vazhdim presim
të ketë hetime për politikanë
të niveleve të larta".
DEKLARADEKLARADEKLARADEKLARADEKLARATTTTTAAAAA

Sa u përket pikave të dek-
laratës, e cila pritet të publiko-
het, komiteti vlerëson arrit-
jet e deritanishme në përm-
bushje të pesë prioriteteve
kyçe në rrugën e Shqipërisë
drejt integrimit evropian. Si-
pas burimeve, kjo deklaratë
përmban rreth 15 pika. Që në
pikën e saj të parë theksohet
mbështetja e plotë për hapjen
e negociatave për anëtarë-
simin e Shqipërisë në Bash-
kimin Europian, nëse imple-
mentohen të 5 prioritetet
kyçe. Po ashtu, komiteti këm-
bëngul në nevojën e kryerjes
së reformës zgjedhore dhe
implementimin e rekomandi-
meve të OSBE/ODIHR, përf-
shi masat kundër blerjes së
votës dhe me qëllim parandal-
imin e presionit mbi votuesit
nga rrjete kriminale dhe të
drogës, kërkesë kjo e opozitës
në komitet. Rezoluta që i dorë-
zohet Parlamentit Europian
i kërkon Shqipërisë të shtojë
përpjekjet dhe të arrijë rezul-

Darina Tanushi

tate të dukshme dhe të qën-
drueshme në luftën kundër
korrupsionit dhe krimit të
organizuar, ndërsa vëren me
shqetësim numrin e lartë të
azilkërkuesve shqiptarë në
vendet anëtare të Bashkimit
Europian. Gjithashtu, në re-
zolutë evidentohet roli pozi-
tiv i Shqipërisë në ruajtjen
dhe thellimin e mar-
rëdhënieve të mira me fqinjët,
ndërsa inkurajohet përpjek-
ja për gjetjen e një mar-
rëveshjeje në kufijtë detarë
me Greqinë.
EURODEPUTETËTEURODEPUTETËTEURODEPUTETËTEURODEPUTETËTEURODEPUTETËT

Drejtuesja e delegacionit të
Komitetit Parlamentar të Sta-
bilizim Asociimit Shqipëri-
BE, Monica Macovei nxiti dje
autoritetet shqiptare të
luftojnë korrupsionin. "BE
pret nga Shqipëria përpjekje
të intensifikuara dhe rezul-
tate të matshme. Nuk mjaf-
ton që vetëm thjesht të kra-

hasoni me të shkuarën, por
qeveria të ecë më përpara dhe
duhet të shohë shembujt pozi-
tivë në Europë. E kam dëgjuar
jo vetëm në Shqipëri se nuk
ka korrupsion vetëm në Sh-
qipëri, por edhe në vende të
tjera, çfarë problemi ka nëse
ka korrupsion? Kjo është një
pyetje që ne mund t'i
përgjigjemi shumë shpesh.
Nëse ne brenda BE kemi disa
vende me nivel të lartë kor-
rupsioni, atëherë pse duhet të
marrim edhe një vend tjetër
me nivel të lartë korrupsio-
ni", u shpreh Macovei. "Nëse
kemi dy probleme, pse duhet
të shtojmë një problem të
tretë brenda shtëpisë. Nuk
është argument i mirë nëse
thoni se nuk jemi ne i vetmi
vend që kemi korrupsion ka
dhe vende të tjera. Unë do ju
rekomandoja të mos e përdor-
ni këtë argument", tha ajo.
"Ka përpjeke, ka edhe disa
rezultate, ka shumë hetime,
nuk ka shumë ndjekje pe-
nale. Ndërkohë që kur flasim
për finalizimin në gjykata,
numri është i ulët. Duhet
punë. E di që nuk është e
thjeshtë dhe procesi në vetve-
te kërkon kohë, megjithatë ju
inkurajoj të vazhdoni të puno-
ni. Në këtë aspekt për të përm-
bushur nevojat e njerëzve
dhe ndihmuar zhvillimin e
vendit, opozita pavarësisht se
cila është dhe mazhoranca,
nëse duhet t'i shërbejnë

Vendit, është e rëndë-
sishme të kuptojnë se kor-
rupsioni çon në varfëri", tha
ajo. Erodeputeti Eduart Ku-
kan deklaroi dje se, "Sh-
qipëria e meriton hapjen e
negociatave, por duhet lobim
në të gjitha vendet anëtare të
BE". I pranishëm në takimin
e 12 të Komitetit Parlamentar
të Stabilizim Asociimit, i cili
po mbahet në Tiranë, Kukan
tha: "Kemi një opinion të qartë
për situatën në vend dhe men-
doj se është pozitive që ka një
unitet nga të gjitha partitë
politike në lidhje për
mirëpritjen e hapjeve të nego-
ciatave për Shqipërinë. Sigur-
isht, kjo është inkurajuese
për vendin. Nuk është vetëm
në Parlamentin Europian,
por të gjithë janë entuziastë

për çështjen e integrimit. Kjo
kërkon punë më të madhe,
pozicion më të unifikuar me
të ardhmen e zgjerimit. Kësh-
tu që duhen argumente të
prekshme, që ne mund t'i për-
dorim në debatet tona në par-
lament. Njerëzit thonë se
shpresojnë të ketë një lajm të
mirë nga Këshilli Europian në
fillim të qershorit dhe shpre-
sa duhet të përkthehet në ve-
prime konkrete për të gjithë
ne, sepse ju thjesht e merito-
ni këtë dhe mbase është me
vonesë, duhet të kishin fillu-
ar këto negociata", thekson
Kukan. Ai shtoi se, "negoci-
atat janë shumë burokratike,
shumë të lodhshme, ndaj dhe
juve ju duhen persona të kual-
ifikuar që duhet të përbejnë
ekip të fuqishëm dhe të jeni
të gatshëm për të ndjekur të
gjitha momentet dhe për të
treguar se e meritoni". Ai
theksoi më tej se, "është e
mundur të fitohet koha e
humbur, por në këtë ushtrim
duhen përpjekjet jo vetëm të
ekipit negociator, por përf-
shirje nga të gjithë. Pra, do të
ishte mirë të filloni këto lloj
përgatitjesh, por në radhë të
parë të bindim këshillin, pasi
është këshilli që vendos dhe
merr vendim dhe nuk kam
dyshim që komisioni do të
propozojë hapjen e negociat-
ave".
PRAPPRAPPRAPPRAPPRAPASKENASKENASKENASKENASKENAAAAATTTTT

Kanë zgjatur gati dy orë
negociatat dhe diskutimet
mes eurodeputetëve Macovei,
Kukan e Vladimir Urutchev
dhe deputetëve shqiptarë
Taulant Balla e Genc Pollo
për të gjetur një gjuhë të për-
bashkët në deklaratën që
miratohet në fund të takimit
dyditor të komitetit. Sipas
'BW', pas diskutimeve të hapu-
ra për median, ku pati mjaft
replika, u kërkua një pushim,
kryesuesit e takimit u
mblodhën dhe diskutuan mbi
amendamentet që propozoi
opozita. PD nguli këmbë te
rekomandimi për ndalimin
e përdorimit të gjuhës së ur-
rejtjes dhe sulmeve politike
ndaj gazetarëve. Propozim
që nuk u mirëprit në takim
dhe që u pasqyrua më pas
edhe në votimin pa media,
ku PS dhe europianët, krye-
sisht ata të spektrit të së
djathtës europiane ishin
bashkë në një mendje. Një
tjetër pikë e diskutimeve
mësohet të ketë qenë ajo për
nenin që përfshinte emrin e
ish-ministrit të Brendshëm,
Saimir Tahiri. Mësohet se
Balla nuk e ka pranuar
shabllon, duke kërkuar
modifikime për rekomandi-
min, që ndryshoi me idenë se
përpara ligjit janë të gjithë
të barabartë. Eurodeputetja
Macovei ka qenë tejet e ash-
për dhe e drejtpërdrejtë me
të dyja palët, kur u ka
kërkuar bashkëpunim dhe
lënien mënjanë të kundërsh-
tive për hir të integrimit.

Zgjedhjet e viti 2017 kanë qenë të mira, por duhet punu
ar ende për një ligj zgjedhor, duke bashkëpunuar me

njëri-tjetrin", deklaroi dje kryetarja e Delegacionit të PE,
Monica Macovei në takimin e 12-të të Komitetit Par-
lamentar të Stabilizim Asociimit, që po mbahet në Ti-
ranë. "Disa nga rekomandimet që janë realizuar kanë
përmirësime pozitive, por ka shumë punë të tjera
për t'u bërë. Të punojmë të gjithë së bashku që të
bëhen ndryshime në ligjin për
reformën zgjedhore", theksoi
Macovei. "Disa nga ju kanë
thënë se këto janë zgjedhjet
më të këqija, por në raport
nuk është thënë kështu. Kemi
pasur delegacionin tonë në
këto zgjedhje dhe nuk mund
ta themi që janë zgjedhjet më
të këqija, përkundrazi kanë
qenë zgjedhje të mira. Ne u
referohemi të gjitha partive, sigurisht rekomandimet
që jepen në raportin e OSBE-ODIHR janë tepër të
rëndësishme", shtoi Macovei. Edhe Eduard Kukan
tha se, "zgjedhjet e qershorit ishin të mira". Bash-
këkryetari i Komisionit të Reformës Zgjedhore, Oerd
Bylykbashi tha se konsensusi për reformën zgjedhore
është jetik për suksesin e saj. "Nëse reforma zgjedhore
nuk do të këtë konsensus dhe nëse nuk do të ketë luftë
kundër krimit të organizuar, ajo nuk do të ketë rezultat,
nuk do të prodhojë asgjë dhe do të jetë përsëri një damkë
e keqe për Shqipërinë", tha ai.

JUNCKER
Presidenti i Komisionit Evropian, Jean-Claude
Juncker do të prezantojë në një nga data 25 shkurt
deri në 1 mars strategjinë e zgjerimit për 6 vendet e
rajonit të Ballkanit. Juncker do të vizitojë edhe
Shqipërinë në këtë periudhë për të njëjtin motiv.



ILIR META: DIALOG
POLITIK, NË FUNKSION
TË REFORMAVE

Presidenti i Republikës, Ilir
Meta priti dje, në një takim
delegacionin e Parlamentit
Evropian, që merr pjesë në
takimin e 12-të të Komitetit
të Stabilizim Asociimit, de-
putetët Monica Macovei,
Elly Schlein, Eduard Kukan
dhe Vladimir Urutchev.
Presidenti i Republikës
mirëpriti angazhimin e
përtërirë të BE-së për të
ofruar një perspektivë të sig-
urt anëtarësimi për të 6 ven-
det e Ballkanit Perëndimor
dhe nga ana tjetër, siguroi
për vokacionin solid evropi-
an të qytetarëve shqiptarë
dhe të të gjithë përfaqë-
suesve politikë në vend.
Presidenti Meta theksoi
rëndësinë e dialogut politik
në funksion të ecurisë së
prioriteteve kyçe në rrugën
e reformave dhe të forcimit
të sundimit të ligjit.



Reforma zgjedhore,
eurodeputetët: Zgjedhjet
e qershorit ishin të mira

MACOVEI
"Disa nga ju kanë
thënë se këto janë
zgjedhjet më të
këqija, por në raport
nuk është thënë
kështu”.

Kryetarja e delegacionit të Parlamentit Europian, Monica
Macovei dhe bashkëkryetari i komitetit, Taulant Balla

Eduard Kukan
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DREJTESIA
VETINGU

Ngërçi, Alibeaj: Letër organeve të vetingut dhe ONM për të ndërhyrë në legjislacion

Dorëheqjet nga Kushtetuesja, PD:
S'mund të amnistohen nga vetingu
Vakumi, diskutohet ribërja e ligjit

Gjykata Kushtetuese
ka hyrë në një ngërç
në dukje pa rrugëdal-

je për shkak të dorëheqjeve
të anëtarëve të saj dhe
shmangien e vetingut. Në
mbledhjen e djeshme të
Këshillit të Legjislacionit, ku
u diskutua për dorëheqjen e
anëtarëve të Gjykatës Kush-
tetuese dhe kalimi i tyre në
sitën e vetingut, kryetari i
këtij komisioni, deputeti i
PD, Alibeaj u shpreh se pa-
varësisht dorëheqjes së
gjyqtarëve dhe prokurorëve,
ata nuk duhet të amnisto-
hen nga vetingu. "Do t'u
bëjmë letër organeve të
vetingut dhe ONM-së për të
ndërhyrë në legjislacion nëse
ka nevojë, për të parë nëse
duhet apo jo të amnistohen
gjykatësit dhe prokurorët
pas dorëheqjeve. Mirë do të
ishte të mos amnistoheshin,
pasi nuk është e këshil-
lueshme", u shpreh Enkele-
jd Alibeaj. Gjykata Kush-
tetuese ka mungesë në 3
anëtarë, pasi njërit prej tyre
i ka mbaruar mandati, ndër-
sa dy të tjerët kanë dhënë
dorëheqje për arsye person-
ale. Sokol Berberi, Besnik Im-
eraj dhe Vladimir Kristo janë
tre anëtarët e Kushtetueses, të
cilët nuk do t'i nënshtrohen
vetingut për shkak se kanë
dhënë dorëheqjen, duke për-
fituar kështu nga amnistia që
parashikon ligji, por duke mos
pasur të drejtën të hynë në
sistem për 15 vite. Mbrëmjen e
së hënës, Komisioni i Pavarur
i Kualifikimit vendosi që Be-
snik Imeraj të mos i nënsh-
trohet vetingut. Pikërisht
ditën e hënë nisi procedura
për plotësimin e vendeve të
mbetura bosh në Gjykatën
Kushtetuese. Vonesat në zba-
timin e reformës në drejtësi
kanë bërë që Gjykata Kush-
tetuese të ndodhet në një
vështirësi të pazakontë, duke
pasur vetëm 6 anëtarë, nga 9
që duhet të ketë normalisht.
Për këtë çështje janë an-
gazhuar tashmë dy institu-
cione. Zyrtarisht, Presiden-
ti i Republikës ka shpallur
dy vakanca. Një vakancë për
një mandat të pjesshëm të
lënë në mes nga Besnik Ime-
raj, i cili kishte konsumuar
vetëm 4 vjet nga mandati i
tij. Pasuesi i Imerajt do të
qëndrojë në detyrë vetëm 5
vitet e ngelura të mandatit.
Presidenti ka shpallur edhe
një vakancë të dytë, kjo për
një mandat të plotë 9-vjeçar,
që do të zëvendësojë manda-
tin e përfunduar të Sokol
Berberit. Mësohet se Kuven-
di do të shpallë vakancën e
fundit për një anëtar të
Gjykatës Kushtetuese. Pasi
të mblidhen kandidatët, dos-
jet e tyre do t'i përcillen
Këshillit të Emërimeve në
Drejtësi. Është pikërisht
KED, ajo që vlerëson përm-
bushjen e kritereve nga kan-
didatët dhe i rendit ata nga

më cilësori tek më i dobëti.
Nëse Kuvendi nuk do të arr-
ijë që brenda 30 ditëve të
zgjedhë anëtarin e gjykatës
me 84 vota, atëherë i rendi-
turi i pari nga Këshilli i
Emërimeve në Drejtësi zgjid-
het automatikisht. Sa u
takon kritereve, Kushtetuta
njeh detyrimin që kandidati
të ketë arsim të lartë në ju-

ridik dhe 15 vjet eksperiencë
punë si: gjyqtar, prokuror,
avokat, profesor të së drejtës
apo nëpunës i nivelit të lartë
të administratës, i papërf-
shirë në parti politike apo
poste politike 10 vitet e fun-
dit. Ka interpretime të ndry-
shme nëse anëtari i gjykatës
më të lartë në vend duhet apo
jo të ketë kaluar vetingun

Valentina Madani

paraprakisht. Në kushtet
kur duhet tejkaluar ky
ngërç në këtë institucion,
burime pranë Partisë Social-
iste thonë se do të mbështes-
in kandidatët edhe pa veting,
pasi në momentin që do të
zgjidhen anëtarë të Gjykatës
Kushtetuese, kandidatët do
t'i nënshtrohen automatik-
isht vetingut.

Kanë pasur të shkuar si
bashkëpunëtore të Sig-

urimit të Shtetit, por
përsëri tentojnë të përfshi-
hen në kupolën e drejtësisë.
Bëhet fjalë për kandidatët
për anëtarë në institucio-
net e reja të drejtësisë. Nga
835, mbi 10 prej tyre kanë
rezultuar spiunë pas
hapjes së dosjeve. A ka re-
zultuar që disa të kenë qenë
bashkëpunëtorë? Skënder
Vrioni, nga Autoriteti i
Dosjeve përgjigjet: "Le të
themi se 3 deri në 5 % kanë
qenë". Edhe nga kandidatët
për Këshillat e Lartë Gjyqë-
sorë dhe Prokurorisë, hap-
ja e dosjeve ka nxjerrë se 4
prej tyre figuronin si bash-
këpunëtorë dhe 2 të tjerë si
të përfshirë në gjyqe poli-
tike. Dokumentet iu përcol-
lën Kuvendit dhe Avokatit
të Popullit, por sipas PD-së,
dy prej tyre arritën të bëhen

"Anëtarët e KLGJ dhe KLP janë me dosje"

"Drejtësia", Autoriteti i Dosjeve: 4 anëtarë,
ish-bashkëpunëtorë të komunizmit

ARKIVAT
Shpërndarja e informacionit
në disa arkiva si dhe
zhdukja e një pjesë të tij
krijon vështirësi për
Autoritetin për Informim mbi
Dokumentet e ish-Sigurimit
të Shtetit.



LSI, Vasili: Ekonomia
shqiptare, e varur nga

borxhi i pafund

AMNISTIA
"Do t'u bëjmë letër
organeve të vetingut
dhe ONM-së për të
ndërhyrë në
legjislacion nëse ka
nevojë, për të parë
nëse duhet apo jo
të amnistohen
gjykatësit dhe
prokurorët pas
dorëheqjeve. Mirë
do të ishte të mos
amnistoheshin, pasi
nuk është e
këshillueshme", u
shpreh deputeti i
PD-së, Enkelejd
Alibeaj.

Shqipëria është vendi me borxhin më të rëndë publik
thotë LSI, duke kërkuar transparencë nga qeveria dhe

për projektin 1 miliard euro. "Së fundmi edhe projekti tjetër
famëkeq i 1 miliard eurove e bën ekonominë tërësisht të
varur nga borxhi i pafund i saj, një ekonomi që nuk
orienton më prioritete, por thjesht dhe vetëm shndërro-
het në një larje borxhi të bizneseve që ka hyrë në vullnet
të lirë dhe interesa të përbashkëta të errëta në një borxh
të tillë", tha Vasili. Ai e quajti një dështim të provuar
reformën e arsimit të
lartë, që sipas Vasilit, u
vërtetua me pagat e
vonuara të pedagogëve.
"Për pagat e pedagogëve
nuk është thjesht dhe
vetëm mosnxjerrja e një
akti nënligjor po prova
e dështimit total të ash-
tuquajtur reformë në ar-
sim, që provoi se ishte një
reformë fiktive, e paqën-
drueshme", tha ai. Ndër-
sa për teatrin, Vasili
shprehu qëndrimin e
LSI: "Kryeministri sot
kërkon të shënojë rrën-
imin përfundimtar të tij.
Si në asnjë vend në glob,
kërkon të lërë kryeqyte-
tin e Shqipërisë pa një
teatër të vetin, që të ketë jo vetëm simbolikën e një kryeqy-
teti vital që e mbështet dhe e do kulturën dhe artin, por
do ta shndërrojë në një qytet armik të artit, në një shtesë
kati çfarë-dokudo, të përsërisë historinë e famshme të
kinemave të tij të dikurshme me premtimin se do të kishim
një kinema që pas 15 vjetësh është një gërmadhe dhe nuk
ka. I intereson shumë kulla përkatëse dhe jo trashëgim-
ia e shkëlqyer e artit dhe ardhmja e tij", tha ai.

"Për pagat e
pedagogëve nuk

është thjesht dhe
vetëm mosnxjerrja

e një akti nënligjor,
por prova e

dështimit total të
ashtuquajtur

reformë në arsim,
që provoi se ishte

një reformë fiktive,
e paqëndrueshme"

finalistë. "Janë verifikuar 64
figura të tilla, të cilat kanë
kaluar filtrimin nga ana e Au-
toritetit, ku mund të themi se
në masën 3 deri në 5% ka pa-
sur figura me problematikë.
Jo vetëm si bashkëpunëtorë të
Sigurimit, por edhe gjyqtarë
dhe prokurorë në procese poli-
tike të posaçme", tha z.Vrioni
për TV "Klan". Shpërndarja e
informacionit në disa arkiva
si dhe zhdukja e një pjese të tij
krijon vështirësi për Autori-
tetin për Informim mbi Doku-
mentet e ish-Sigurimit të Sh-

tetit. Mariglen Kasmi,
anëtar i kësaj strukture pra-
non se dikush edhe mund t'u
shpëtojë filtrave. "Sigurisht
që mund të ndodhë për vetë
faktin se ky është një doku-
mentacion i trashëguar dhe
ne e kemi marrë në këtë
fazë, madje në një pjesë të
madhe të painventarizuar.
Por nga ana tjetër, ne je-
tojmë në një shoqëri të
hapur dhe kur ka diçka që
nuk shkon, vazhdojmë
kërkimet dhe gjejmë diçka
më pas", - theksoi z.Vrioni.

Këshilli i Legjislacionit

Petrit Vasili

REPUBLIKA E SHQIPERISE
Zyra permbarimore “Best 2010” SHPALLJE  ANKANDI

Më datë 21 mars 2018 nga ora.08.00-ora.16.00 tek kjo zyrë përmbarimore do zhvillohet ankandi i II-të për shitjen e truallit
të ndodhur në L.13, ZK 8518, Plazh, Durrës e konkretisht pasuria nr.58/56, fq.3, vol 17. Cdo truall ka sipërfaqen prej 600 m²
dhe mbi të rëndon një marrëveshje sipërmarrje.
Çmimi fillestar me të cilin hapet ankandi do të jetë:
pasuria 58/56 është 399000 Euro
P.s: Qytetarët/subjektet që dëshirojnë të marrin pjesë në ankand krahas një kërkesë duhet të kenë depozituar dhe 10% të
çmimit fillestar si garanci për pjesëmarrje në ankand. Kjo garanci pasurore duhet te jetë e derdhur në BKT, nr.llogarisë Saimir
Hoxha PF ( IBAN: AL07 2051 2046 4204 98CL PRCLALLA ).
Adresa: L. 2, prapa Prokurorisë së Rrethit Durrës. Tel/Fax: 052-22-6000
E-mail: best.2010@permbarues.al, web: www.permbarues.al
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Përfaqësuesi i Bordit
drejtues të FMN
viziton Tiranës. Zv.d-

rejtori Ekzekutiv i fondi,
Tao Zhang, u prit sot në një
takim nga ministri i Finan-
cave dhe Ekonomisë Arben
Ahmetaj. Edhe pse programi
tre-vjeçar me FMN është
përmbyllur, Ahmetaj i
shprehu përfaqësuesit an-
gazhimin e qeverisë sh-
qiptare në vazhdimin e kon-
solidimit fiskal, uljen e borx-
hit publik dhe avancimin e
reformave strukturore në
ekonomi. "Ne jemi të bindur
se pa vazhdim të reformave,
nuk ka vazhdim të rritjes
ekonomike për vendin. Ne
kemi nisur një reformë të re
në sektorin e ujit, ndërsa po
vazhdojmë të thellojmë re-
formën në klimën e biznesit,
tashmë më deregulimin dhe
dixhitalizimin e shërbimeve
për sipërmarrjen dhe qyteta-
rët, duke iu kursyer atyre
kohë dhe para, përmes lehtë-
simit të procedurave, gjë që
kemi bindjen se do të reflek-
tohet edhe në raportin Doing
Business", u shpreh Ah-
metaj. Programin e kaluar e
vlerësoi si të suksesshëm
edhe Zhang, i cili përgëzoi
qeverinë për përmbushjen e
objektivave kryesore. "FMN
është e gatshme t'ju mbësh-
tesë në vazhdimësi, edhe
përmes asistencës teknike si
dhe për minimizimin e ris-
qeve potenciale. Ne mbësh-
tesim vendet tona anëtare që
të kuptojnë kapacitetet e
tyre reale dhe të rriten në
mënyrë të balancuar, në për-
puthje me këto kapacitete",-
tha zv. drejtori Ekzekutiv i
FMN. Në takim u diskutua
edhe mbi projektin "1 mil-
iard" mbi të cilin qeveria ka
vendosur të shpenzojë 1 mil-
iard euro për projekte të in-
frastrukturës përmes part-
neritetit publik-privat. FMN
është shprehur më parë se
këto marrëveshje mund të
rezultojnë të rrezikshme

nëse nuk vendosen kapacite-
tet e duhura implementuese.
Ministri Ahmetaj tha se
qeveria shqiptare është e
vetëdijshme për hapësirat
fiskale dhe projektet e PPP

janë parashikuar në planin
buxhetor afatmesëm. Nga ana
e tij, Zhang u shpreh se FMN
është e gatshme të punojë me
qeverinë shqiptare, në mbësh-
tetje të angazhimit të sektorit

privat dhe kontrollin e risqeve
potenciale.
TAKIMI METAKIMI METAKIMI METAKIMI METAKIMI ME SEJKON SEJKON SEJKON SEJKON SEJKON

Guvernatori i Bankës së
Shqipërisë, Gent Sejko, priti
dje në një takim zëvendës-

drejtorin e Përgjithshëm të
Fondit Monetar Ndërko-
mbëtar, Tao Zhang. Gjatë
takimit, Guvernatori u
shpreh se sistemi financiar
shqiptar karakterizohet nga

tregues të qëndrueshëm. Ai
u ndal te nxitja e kreditimit
të shëndetshëm dhe redukti-
mi i kredive me probleme,
raporti i të cilave në muajin
dhjetor shënoi vlerën 13.2%.
Më tej, Guvernatori Sejko
prezantoi paketën e deeuroi-
zimit, si një iniciativë me
mjaft rëndësi, e cila, nëpërm-
jet masave konkrete për
rritjen e përdorimit të mon-
edhës kombëtare, do të
mundësojë rritjen e efektivi-
tetit të politikës monetare
dhe forcimin e stabilitetit fi-
nanciar. Nga ana e tij, zëv-
endësdrejtori i Përgjithshëm
i FMN-së Tao Zhang, vlerësoi
Bankën e Shqipërisë për poli-
tikat e ndërmarra prej saj, të
cilat kanë kontribuar në ru-
ajtjen e stabilitetit mak-
roekonomik dhe konsolidi-
min e sistemit financiar. Duke
u ndalur në aktivitetin
ekonomik, ai theksoi se rua-
jtja e ritmit të reformave dhe
forcimi i mirëqeverisjes kanë
rëndësi të veçantë për të
përmirësuar klimën e bizne-
sit dhe për të thithur sa më
shumë investime të huaja në
Shqipëri. Zëvendësdrejtori i
FMN u prit në një takim edhe
nga Ministri i Financave dhe
Ekonomisë, Arben Ahmetaj.

Zyrtari i lartë i FMN takon Ahmetajn: Të gatshëm t'ju mbështesim

Projektet me PPP, FMN
ofron konsulencë për risqet
Vizita e Zhang, pritet në takim nga guvernatori i BSH, Sejko

Ornela MAnjani

Tregtia dhe serviset, QKB: Në
janar u hapën afro 2400 bizneset

Ndërmarrja e një ini
ciative për hapjen e

biznesit ka qenë në rritje
gjatë viteve të fundit, dik-
tuar kjo edhe nga lehtësitë
në  procedurat për hapjen
e tyre. Një ndër procedurat
e vlerësuara nga vetë sipër-
marrja, por edhe nga insti-
tucionet ndërkombëtare
për lehtësimin e klimës së
të bërit biznes në vend,
është ajo e regjistrimit
dhe licencimit. Kështu
nga të dhënat zyrtare të

Qendrës Kombëtare të Bi-
znesit, vetëm në  muajin Ja-
nar  janë regjistruar 2394 bi-
znese të reja, ndërkohë që
janë çregjistruar 732 biznese.
Por nga specialistë të kësaj
Qendre është bërë tashmë një
ndarje e  biznesit sipas ti-
pologjisë, ku në vend të parë
ose dominuese janë sektorët
e tregtisë me shumicë dhe
pakicë, si dhe riparimi u au-
tomjeteve dhe motoçikle-
tave. Sipas kësaj ndarjeje nga
QKB rezultojnë këto numra

biznesesh sipas kategorive:
Tregtia dhe serviset, 750, ako-
modimi dhe shërbimi ushqi-
mor, 529, aktivitete shërbimi,
146, aktivitete profesionale
dhe shkencore, 136, shër-
bime administrative dhe
mbështetëse, 127. Ndërkohë
referuar këtyre të dhënave,
sidomos sipas sektorëve
duket se një ndikim ka pa-
sur dhe aksioni ndaj infor-
malitetit, i cili ka bërë që
shumë biznese të formali-
zohen dhe të futen në tre-

gun e rregullt, kjo edhe falë
rritjes së kritereve teknike
për to. Por duke pasur
parasysh dhe detyrimet e
ulëta fiskale që kanë sido-

mos bizneset e vogla ka bërë
që  shumë biznese të mby-
llen dhe të rihapen më emra
të tjerë dhe me apo ndry-
shim aktiviteti.

"Ne jemi të bindur se
pa vazhdim të

reformave, nuk ka
vazhdim të rritjes

ekonomike për
vendin. Ne kemi

nisur një reformë të
re në sektorin e ujit,

ndërsa po vazhdojmë
të thellojmë reformën

në klimën e biznesit
Guvernatori Sejko me
përfaqësuesit e FMN-së

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: “Realizimi i lidhjes online ndërmjet
godinave të Bankës së Shqipërisë, për një periudhë një vjeçare”

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i
hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 8,000,000 Lekë”.

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

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

Përshkrimi: Blerje dokumente tenderi për tenderin me objekt: “Realizimi i lidhjes online ndërmjet
godinave të Bankës së Shqipërisë, për një periudhë një vjeçare”

Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit, në
Bankën e Shqipërisë, deri më datë 07 Mars  2018, ora 15:00, kohë në të cilën do të hapet edhe tenderi,
ku ftohen të marrin pjesë kandidatët ose përfaqësuesit e autorizuar të tyre.

TENDER  I HAPUR NDËRKOMBËTAR

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

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Upgrade i sistemit të Regjistrit të
Kredive të Bankës së Shqipërisë”

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i
hapur ndërkombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 30,000,000 Lekë
ose 226,655 Euro”.

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: “Upgrade i sistemit të Regjistrit të
Kredive të Bankës së Shqipërisë”

Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit, në
Bankën e Shqipërisë, deri më datë 03 Prill  2018, ora 09:00, 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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ÇMIMET E REFERENCËS PËR TË GJITHA ZONAT NË TIRANË

 Xhamlliku, Profarma, Rr. "Bardhyl", Rr. "Kongresi i Manastirit" 77.000 lekë/m2

 Porcelan, Kinostudio, Rr. "Hoxha Tasim", fshati Linzë 60.000 lekë/m2

 Kompleksi i Spitaleve, SHIK, Oxhaku, Allias, Tufinë 70.000 lekë/m2

 Rr. "Njazi Meka", Bregu i Lumit, Allias i Ri, "Myslym Keta" 60.000 lekë/m2

 Ish-Blloku, Libri Universitar, "Vodafon" 190.000 lekë/m2

 Stadiumi "Selman Stermasi", Liqeni Artificial 132.000 lekë/m2

 Kopshti Botanik, Rr. "Komuna e Parisit", Liqeni Artificial 107.000 lekë/m2

 Hotel "Diplomat", blloku "Vasil Shanto", Selitë e vogël 82.000 lekë/m2

 Shkolla Teknologjike, Kombinati, Vaqarr, Selitë, Yzberisht, Sharrë 65. 000 lekë/m2

 Gjykata e Rrethit, ish-Ekspozita 72 000 lekë/m2

 Bar "Piazzi", Blloku gjatë rrugës "Zogu i Parë", rr. "Fortuzi" deri te "Mine Peze" 130. 000 lekë/m2

 Stacioni i Trenit, Arkiva e Përgjithshme, Hipoteka 100.000 lekë/m2

 "Don Bosko", Fabrika e Këpucëve, Bregu i Lumit, Rr. "Siri Kodra" 77 000 lekë/m2

 PTT, Telekomi, ish-Lidhja e Shkrimtarëve 145.000 lekë/m2

 "Myslim Shyri", Drejtoria e Policisë, Kisha Katolike 139.500 lekë/m2

 Ish-blloku i ambasadave, Prokuroria, "Rruga e Durrësit" 102.000 lekë/m2

 Ferluti, ish-uzina Tirana, Shkolla e Partisë 87. 000 lekë/m2

 Laprakë, Drejtoria e Doganave, Bregu i Lumit, Fushë Mëzez, "Don Bosko" 70. 000 lekë/m2

Çmimet e referencës në të gjitha zonat e Tiranës dhe në qarqe

Drejtoria e Tatimeve: Ja sa do
paguani për shitjen e shtëpive
Pronat e rivlerësuara, llogariten detyrimet për çdo pasuri

KOSTO MESATARE E NDËTIMIT

Nr.        Zonat     Lekë/m2 sip.shfrytëz.

TË DHËNAT E TREGUT TË LIRË TË
APARTAMENTEVE NË QYTETIN

E TIRANËS PËR VITIN 2015

Nr. Qyteti                       Lekë/m2 sip.shfrytëzimi Nr.        Qyteti                          Lekë/m2 sip.shfrytëzimi

Ornela Manjani

Drejtoria e Përgjiths
hme e Tatimeve
sqaron hipotekat për

tatimin që duhet të vilet
kundrejt banesave që shiten
dhe që kanë kaluar proces-
in e rivlerësimit. E thënë
thjesht, hipoteka llogarit ta-
timin duke zbatuar for-
mulën, nga çmimi në mo-
mentin e shitjes zbret çmim-
in e rivlerësuar dhe shuma
që del tatohet me 15%. E
njëjta logjikë ndiqet edhe
për shtëpitë e parivlerë-
suara dmth., nga çmimi i
shitjes zbritet çmimi i
blerjes dhe rezultati tatohet
me 15%. Teknikisht tatimet
sqarojnë se bazuar në ligjin
10418, datë 21.04.2011 "Për
legalizimin e kapitalit dhe
faljen e një pjese të borxhit
tatimor dhe doganor", i ndry-
shuar, neni 27 'Rivlerësimi i
pasurisë së paluajtshme për
individët', ndër të tjera për-
caktohet se, për shitjen e pa-
surisë, të bërë pas rivlerë-
simit, tatimi llogaritet si
diferencë e çmimit të shitjes
dhe çmimit të dalë nga riv-
lerësimi. Për sa përcaktohet
në dispozitat ligjore, pas
plotësimit të kushteve të
përcaktuara në nenin 27 të
këtij ligji, vlera e pasurisë së
paluajtshme njehsohet me
vlerën e rivlerësimit".
LLOGARITJA

Prona e paluajtshme, e
cila është rivlerësuar
nëpërmjet një procesi të
sanksionuar me ligj dhe in-
dividi ka shfrytëzuar hapë-
sirat që vetë ligji i ka dhënë
për të kryer procesin e riv-
lerësimit, pasuria në këtë
rast bazuar në pikën 10 të
nenit 27 të ligjit të sipërcitu-
ar, si çmim reference në çdo

transaksion të mëpasshëm
do të ketë çmimin e rivlerë-
suar dhe tatimi llogaritet si
diferencë e çmimit të shitjes
dhe çmimit të dalë nga riv-
lerësimi. Për sa më sipër, në
rast se trashëgimtarët lig-
jorë, pronarë të pjesës së riv-
lerësuar të pasurisë së palu-
ajtshme do të kalojnë të
drejtën e pronësisë, në zba-
tim të dispozitave të nenit 8
"E ardhura e tatueshme"
dhe pikës 1 të nenit 11 "Kal-
imi i së drejtës së pronësisë
mbi pasuritë e paluajtshme"
të ligjit nr.8438, datë

28.12.1998 "Për tatimin mbi
të ardhurat", i ndryshuar, do
të tatohen me 15 për qind të
fitimeve të realizuara. Po
kështu, edhe në rast se pa-
suria e paluajtshme e riv-
lerësuar dhurohet dhe per-
soni që përfiton pasurinë e
paluajtshme me çmimin e
rivlerësuar do e shesë/dhu-
ron apo do heqë dorë nga e
drejta e pronësisë, atëherë
tatimi do të llogaritet dhe
paguhet si diferencë e çmim-
it të shitjes (vlerës së tregut)
dhe çmimit të rivlerësimit të
pasurisë së paluajtshme.

Çmimet e referencës në Tiranë
Çmimet e referencës janë miratuar në

fund të vitit 2016. Sipas tabelës, për Ti-
ranën variojnë nga 60 mijë lekë për m2 deri
në 190 mijë lekë/m2. Referuar tabelave, çmi-
mi fiskal për shitblerjen e apartamenteve
në zonën e ish-Bllokut ka mbetur i pandry-
shuar. Çmimi i apartamenteve për këtë zonë
do të vazhdojë të jetë 190 mijë lekë për
metër katror. Sipas tabelave, rritje të çmim-
it fiskal për shitblerjen e apartamenteve
kanë shënuar Rruga Bardhyl, "Xhamlliku",
"Profarma", rruga "Kongresi i Manastirit"
dhe bulevardi "Zhan Dark". Qeveria ka sh-
trenjtuar edhe çmimet e shitblerjeve të

apartamenteve për Rrugën e Durrësit. Në
tabelë kjo përkon me zonën kadastrale 3/1,
ku çmimi më parë ishte 75 mijë lekë për
metër katror, ndërsa sot bëhet 77 mijë lekë
për metër katror, me një rritje prej 2 mijë
lekësh për metër katror. Ndërsa për zonën
1/1, që përfshin "Ali Demin" dhe fshatin
Shkozë, çmimi i vlerës të tregut është ulur
300 lekë për metër katror, pasi nga 98 mijë
lekë për metër katror, me udhëzimin e ri
bëhet 97,700 lekë për metër katror. Ulje
modeste ka shënuar edhe çmimi i tregut të
apartamenteve në zonën e njohur si "9-
Katëshet", prej 500 lekësh për metër katror.
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I njohur si 'kubanezi', 25-vjeçari pjesë e organizatës kriminale në fushën e krimit kibernetik

Vodhën 530 milionë dollarë, ja kush është
hakeri nga Fieri që “çmendi” botën

Kërkohej nga SHBA, policia e Tiranës arreston Aldo Ymerajn

Seanca e radhës, më 27 shkurt

Padia e Gashit, rrëzohet kërkesa
për paraqitjen e Markut në seancë

9-12

TIRANETIRANETIRANETIRANETIRANE- Gjykata Ad-
ministrative rrëzoi ditën
e djeshme kërkesën e
Rovena Gashit për para-
qitjen e kryeprokurores
Arta Marku në seancën
gjyqësore. Rovena Gashi
u përfaqësua nga avokati
Çlirim Gjata, ndërsa Arta
Marku nga Pranvera
Gruda, ndërkohë që sean-
ca gjyqësore e radhës ësh-
të më 27 shkurt në orën
13:30. Avokatja e krye-
prokurores ka kërkuar
rrëzimin e padisë, pasi si-
pas saj është e pabazuar
në prova dhe kërkesa ësh-

Policia: Iu sekuestruan 68 doza kanabis

Shpërndanin drogë pranë shkollave
në kryeqytet, arrestohen 3 persona

9-12

TIRANE TIRANE TIRANE TIRANE TIRANE - Policia e Tiranës
goditi ditën e djeshme një
grup që shpërndanin drogë
në afërsi të shkollave në
kryeqytet. Gjatë këtij oper-
acioni janë sekuestruar 68
doza më lëndë narkotike
"Cannabis Sativa" dhe kanë
rënë në pranga 3 persona.
Konkretisht u arrestuan në
flagrancë shtetasit Isuf
Haka, 32 vjeç, banues në Ti-
ranë, i dyshuar për veprën
penale "Prodhim dhe shitje
të narkotikëve në bash-
këpunim"; Jurdjan Kondili,
19 vjeç, banues në Tiranë, i
dyshuar për veprën penale

MIJË ANËTARË
Ky forum kishte 11
mijë anëtarë që
kishin vënë në
shënjestër 43
milionë karta
krediti, karta dhe
llogari bankare në
gjithë botën.
Anëtarët nuk ishin
takuar me njeri-
tjetrin, por kishin
njohje virtuale në
forum. Operacioni
u zhvillua në
Shqipëri, Francë,
Britaninë e Madhe,
Itali, Austri,
Kosovë dhe Serbi,
ku në total u
arrestuan 13
persona.

11 NGJARJA

In froud we trust"( në
mashtrim në besojmë),
ky është grupi i cili mer-

rej me vjedhje kartash kred-
iti duke iu shkaktuar kon-
sumatorëve një dëm prej 530
milionë dollarësh. 25-vjeçari
Aldo Ymeraj, ishte pjesë e
këtij grupi prej 36 hakerash.
Ymeraj u arrestua nga poli-
cia e Tiranës për llogari të au-
toriteteve amerikane. Ndaj
tij ka një urdhër-arresti nga
SHBA, për vepra të ndry-
shme penale në fushën e
krimit kibernetik.
GRGRGRGRGRUPI I HAKERAUPI I HAKERAUPI I HAKERAUPI I HAKERAUPI I HAKERAVEVEVEVEVE

Grupi i hakerave i quaj-
tur "Infraud", ishte krijuar
në vitin 2010 nga Svyatoslav
Bondarenko, një 34 vjeçar
ukrainas dhe përdorte një
forum në internet për të blerë
dhe shitur karta krediti dhe
llogari bankare të vjedhura,
numra të sigurimeve sho-
qërore dhe informacione të
tjera personale. Ata u injek-
tonin viktimave virusë në
kompjuter e celularë dhe u
merrnin të dhënat. Mësohet
se dy pjesëtarë të këtij grupi
ishin nga Kosova, të identi-
fikuar si Besart Hoxha 25
vjeç dhe Liridon Musliu 26
vjeç. Sipas hetimeve ky fo-
rum kishte 11 mijë anëtarë
që kishin vënë në shënjestër
43 milionë karta krediti, kar-
ta dhe llogari bankare në
gjithë botën. Anëtarët nuk
ishin takuar me njeri-tjetrin,
por kishin njohje virtuale në
forum. Operacioni u zhvillua
në Shqipëri, Francë, Britan-
inë e Madhe, Itali, Austri,
Kosovë dhe Serbi, ku në to-
tal u arrestuan 13 persona.
Me valën e fundit të arresti-
meve ra në pranga në
Bangkok edhe kreu i grupit,
31-vjeçari rus Sergey
Medvedev, drejtuesi i vetëm i
organizatës që prej vitit 2015,
pas zhdukjes së Bondaren-
kos. Xhon Kronan, ndihmë-
si në detyrë i Prokurorit të

Ina Allkanjari

Përgjithshëm të Shteteve të
Bashkuara, tha se operacio-
ni ishte një prej më të mëd-
henjve të ndërmarrë ndon-
jëherë nga Departamenti
Amerikan i Drejtësisë.
ALDO YMERAJALDO YMERAJALDO YMERAJALDO YMERAJALDO YMERAJ

25-vjeçari, Aldo Ymeraj u
arrestua nga policia për llog-
ari të autoriteteve ameri-
kane, si anëtar i një rrjeti
hakerash që kanë mundur të
vjedhin plot 530 milionë dol-
larë nga llogari të ndryshme

bankare. 25-vjeçari nga Fieri
është mes 36 të personave të
akuzuar. Në jetën virtuale ai
quhet "kubanezi". Ymeraj,
jeton në një apartament në
katin e gjashtë të pallatit në
lagjen "Konferenca e Pezës"
në Fier, me nënën e tij. Me
prindër të divorcuar, djali i
pronarit të një shtypshkro-
nje në Fier, Ymeraj punonte
herë pas herë në biznesin e
të atit. Mësohet se i riu kish-
te studiuar për pikturë në

shkollën artistike 'Jakov
Xoxa' dhe nuk njihej shumë
në qytet. Ai jetonte kohët e
fundit mes Fierit, Tiranës dhe
Vlorës. Bazën e kishte në
vendlindje, aty ku policia pas
arrestimit po ushtron kon-
troll. Si çdo hakerues në in-
ternet të dhënat e 25-vjeçarit
nuk ekzistojnë, ai nuk ka
"Facebook" dhe as llogari
tjetër me këtë emër. E vetmja
foto e tij është ajo e disa
viteve më parë përpara se ai

Tiranë, lind në shtëpi,
vdes foshnja 2 javësh,

nëna në gjendje
të rëndë

TIRANETIRANETIRANETIRANETIRANE-Një foshnje dy
javësh ka ndërruar jetë
në maternitetin "Koço
Glozheni" në kryeqytet,
pasi nëna e kishte lindur
në kushtet e shtëpisë.
Nëna, e cila ndodhet në
gjendje të rëndë shënde-
tësore e ka lindur fosh-
njën në shtëpi dhe vetëm
pas komplikacioneve janë
dërguar në spital. Por edhe
pas ndërhyrjes së mjekëve
nuk është arritur të shpë-
tohet, pasi gjendja ishte
tepër e rëndë, ndërsa edhe
nëna vijon të jetë në rrez-
ik për jetën. Për këtë ng-
jarje, materniteti ka
raportuar në polici dhe
janë marrë të gjitha mate-
rialet e nevojshme, për të
hetuar se si pse nëna 40
vjeçare me inicialet V. K
nuk është dërguar për
lindje në spital, por është
mbajtur në kushtet e sh-
tëpisë. Sipas policisë, 40-
vjeçarja me inicialet V.K.
rezulton se është me çr-
regullime mendore. Mate-
rialet u referuan në
Prokurorinë e Rrethit
Gjyqësor Tiranë, për
vlerësim juridik.

të ishte 20 vjeç, në një faqe
ku komentet më të shumta i
merr nga Ukraina. Gjithash-
tu, bëhet me dije se Ymeraj
është ndaluar nga policia sh-
qiptare edhe në vitin 2013.
Pesë vjet më parë ai u aku-
zua për përfshirje në veprim-
tari kriminale në fushën
kibernetike, së bashku me dy
miq të tij, Enea Xhani dhe
Arif Hiqmet Kasa, pjesëtarë
të "Albanian Hackers
Group".

MLN DOLLARË
Aldo Ymeraj u arrestua nga policia për llogari të
autoriteteve amerikane, si anëtar i një rrjeti hakerash
që kanë mundur të vjedhin plot 530 milionë dollarë
nga llogari të ndryshme bankare. 25-vjeçari nga Fieri
është mes 36 të personave të akuzuar. Në jetën
virtuale ai quhet "kubanezi".

530


të abuzive. Në seancën e më-
parshme, avokati i Gashit,
Çlirim Gjata kërkoi që Arta
Marku të ishte e pranishme
sot në gjykatë për të sqaru-
ar se përse e shkarkoi nga
detyra e shefen e Njësisë së
Dekriminalizimit dhe zyrës
së Marrëdhënieve me Jash-
të në Prokurorinë e
Përgjithshme, Rovena Gash-
in. Ditën e djeshme gjyqtari
u shpreh se "Marku ka për-
faqësues dhe nuk është e
nevojshme të jetë vetë". Rove-
na Gashi, e cila njihet si
krahu i djathtë i Adriatik
Llallës, ka paditur proku-

roren Arta Marku, ndërsa
kërkon pezullim të vendim-
it të marrë. Padia është de-
pozituar në Gjykatën Ad-
ministrative. Rovena Gashi
pretendon se Marku e ka
hequr nga detyra pa moti-
vacion, fill pasi ajo depozi-
toi kërkesën në KQZ për
t'ju hequr mandati i depu-
tetit, Aqif Rakipi dhe Gle-
dion Rehociva pa u konsul-
tuar me kryeprokuroren.

"Prodhim dhe shitje të narko-
tikëve në bashkëpunim"; Ar-
mando Durishti, 26 vjeç, ban-
ues në Tiranë, i dyshuar për
veprën penale "Moskallëzim-

it të krimit dhe përshtatja e
lokalit për përdorim droge".
Policia bën me dije se shteta-
sit Jurdjan Kondili dhe Isuf
Haka në bashkëpunim me
njëri- tjetrin, kryenin aktivi-
tetin e kundërligjshëm të
shitjes së vazhdueshme të
lëndëve narkotike të dyshuar
të llojit "Cannabis Sativa"
pranë shkollave 9- vjeçare dhe
të mesme, duke përdorur
banesën e shtetasit Arman-
do Durishti. Materialet pro-
cedurale iu referuan pro-
kurorisë së rrethit gjyqësor
Tiranë në ngarkim të shteta-
sve të sipërpërmendur.

25-vjeçari Aldo Ymeraj
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BASHKËPUNIMI
Mbështesim prokurorët për hetime ndaj
korrupsionit. Kjo të bëhet duke kërkuar dhe
mbështetur forma të reja bashkëpunimi me policinë
gjyqësore, agjencitë e tjera në Korçë, si Shërbimi
Informativ Shtetëror (SHISH) dhe tërheqja e
qytetarëve në luftën kundër korrupsionit.



Emergjencat Civile: Përkeqësim i qarkullimit të mjeteve, kryesisht në verilindje

Moti i keq, policia: Shoferët të kenë kujdes
Merren masa për parandalimin e aksidenteve rrugore

QARQET ME PROBLEME

QARKU SHKODËR- Akset rrugore nacionale dhe
rurale janë të gjithë të hapura dhe qarkullohen pa
probleme. Vetëm aksi rrugor për në njësinë
administrative Shalë (për në Theth) dhe Shosh të
bashkisë Shkodër qarkullohet me vështirësi me
zinxhirë. S'ka problem në lumenjtë.
QARKU KUKËS- Akset rrugore nacionale dhe rurale
janë të gjithë të hapura dhe qarkullohen pa probleme.
Vetëm aksi rrugor për në njësinë administrative Arren të
bashkisë Kukës është i bllokuar nga bora prej rreth 50
cm. Nuk po punohet se është rreth 50 km i gjatë.
QARKU DIBËR- Akset rrugore nacionale dhe rurale
janë të gjithë të hapura dhe qarkullohen pa probleme.
Vetëm aksi rrugor Trebisht-Dogana-Maqedoni ka rreth
40 cm borë dhe qarkullohet pjesërisht në një segment
rrugor prej rreth 1.5 km, në pjesën e aksit Trebisht-
Dogana, me një kalim se ka rënie inertesh. Po punon
subjekti kontraktor me një fadromë për heqjen e
inerteve në rrugë dhe normalizimin e qarkullimit në të
dy kahet e rrugës. S'ka problem nga lumenjtë.
QARKU ELBASAN-Akset rrugore nacionale dhe
rurale janë të gjithë të hapura dhe qarkullohen pa
probleme. Vetëm aksi rrugor Librazhd-Steblevë,
segmenti Fushë Studen-Steblevë është i bllokuar
nga bora prej rreth 50 cm. Po punon subjekti
kontraktor për hapjen e këtij segmenti rrugor. S'ka
problem nga lumenjtë.

RESHJE TË DENDURA DËBORE

Bllokohet qarkullimi në aksin
rrugor Përrenjas-Qafë-Thanë
PERRENJASPERRENJASPERRENJASPERRENJASPERRENJAS- Reshjet e dendura të dëborës kanë krijuar
probleme të mëdha ditën e djeshme me qarkullimin e mjeteve
në aksin rrugor Përrenjas- Qafë-Thanë. Si pasojë e motit të
keq dhe dëborës që ka mbuluar rrugët, janë krijuar prob-
leme me lëvizjen e mjeteve. Duke qenë se shumica e mjeteve
që lëviznin në këtë aks rrugor kanë qenë pa zinxhirë, është
vështirësuar edhe kalimi i tyre në rrugë. Për pasojë është
krijuar radhë automjetesh në kthesat e Qafë-Thanës, deri
në një kilometër. Ndërkaq, policia ka ngritur postblloqe
kontrolli për pajisjen e automjeteve me zinxhirë.

"Mbështetje prokurorëve, hetoni korrupsionin"

Lufta kundër drogës, Arta Marku: Të
goditen grupet, jo vetëm shpërndarësitArta Marku ka pasur

ditën e djeshme një
takim në prokurorinë e Ko-
rçës, në lidhje me analizën
vjetore të punës së organ-
eve të akuzës në të gjitha
rrethet. Marku nxiti ap-
likimin e Marrëveshjes dhe
Urdhrit Penal, me qëllim që
prokurorët të jenë më të
angazhuar dhe fokusuar
tek hetimi i veprave penale
me rrezikshmëri të thek-
suar dhe sensitive. Gjatë
takimit kryeprokurorja
shprehu mbështetjen për he-
timet, ku theksoi që
prokuroria të mos mbetet
vetëm me goditjen e shpërn-
darësve të lëndëve narkotike,
por të identifikojë e vendosë

përpara përgjegjësisë grupet
që financojnë dhe organizojnë
kultivimin e lëndëve narko-
tike, trafikimin, etj. "Nxisim
aplikimin e Marrëveshjes dhe
Urdhrit Penal, me qëllim që
prokurorët të jenë më të an-

gazhuar dhe fokusuar tek
hetimi i veprave penale me
rrezikshmëri të theksuar dhe
sensitive për rrethin Korçë.
Mbështesim prokurorët për
hetime ndaj korrupsionit.
Kjo të bëhet duke kërkuar

dhe mbështetur forma të reja
bashkëpunimi me policinë
gjyqësore, agjencitë e tjera në
Korçë, si Shërbimi Informa-
tiv Shtetëror (SHISH) dhe
tërheqja e qytetarëve në luftën
kundër korrupsionit. Përkra-
him hetime më të thelluara në
luftën kundër drogës, ku me
gjithë suksesin e arritur, e bën
të domosdoshme që prokuro-
ria të mos mbetet vetëm me
goditjen e shpërndarësve të
lëndëve narkotike, por të iden-
tifikojë dhe vendosë përpara

përgjegjësisë penale grosistët,
grupet që financojnë dhe or-
ganizojnë kultivimin e
lëndëve narkotike, trafikimin
etj.",-ka theksuar Marku
gjatë takimit në organin e
akuzës në Korçë. Gjithashtu,

Marku mbështeti proku-
rorët për të identifikuar sh-
kelje të ligjit dhe regji-
strimin e veprave penale si-
domos në mënyrën e usht-
rimit të pushtetit nga
nëpunësit publikë.

Reshjet e shiut dhe
dëborës dhe temper
aturat e ulëta që

kanë përfshirë vendin përg-
jatë 24 orëve të fundit kanë
sjellë përkeqësim të
qarkullimi të mjeteve në disa
akse rrugore të vendit krye-
sisht në verilindje. Nisur
nga kjo situatë, në mënyrë
që të rritet siguria në rrugë
e të parandalohen aksident-
et rrugore, me porosi të Drej-
torit të Përgjithshëm të Pol-
icisë së Shtetit, shërbimet e
Policisë Rrugore kanë rri-
tur prezencën në rrugë për
të orientuar rrymat e
trafikut rrugor, shmangur
bllokimet e rrugëve dhe
parandalimin e ngjarjeve
rrugore. Punonjësit e Poli-
cisë Rrugore po monitorojnë
situatën në akset rrugore të
Tiranës, Elbasanit, Dur-
rësit, Korçës, Fierit e Shko-
drës ku prania e reshjeve
është më intensive. Mjetet e
shërbimit të Policisë
Rrugore do të jenë në lëvizje
të vazhdueshme dhe në ras-
te të veçanta do të përdorin
edhe mjetet e sinjalizimit
shtesë, gjatë patrullimit në
të gjitha akset rrugore,
duke u tërhequr vëmendjen
përdoruesve të rrugës, të
zbatojnë normat e sjelljes në
rrugë. Në akset ku ka më
shumë prezencë të reshjeve,
patrullat e përgjithshme të
komisariateve të policive
përkatëse janë vënë në ndi-
hmë të Policisë Rrugore. Në
gatishmëri janë edhe disa
grupe të FNSH-së Shkodër,
Tiranë, e Fier.
EMEREMEREMEREMEREMERGJENCAGJENCAGJENCAGJENCAGJENCATTTTT
CIVILECIVILECIVILECIVILECIVILE

Ndërkohë në lidhje me
situatën në vend specialistët
e emergjencave civile dek-
larojnë se ditën e djeshme në
qarkun e Shkodrës ranë
reshje shiu të dobëta dhe

reshje bore në lartësitë mbi
700 m bien. Akset rrugore
nacionale dhe rurale janë të
gjithë të hapura dhe
qarkullohen pa probleme.
Në qarkun e Kukësit akset
rrugore nacionale dhe ru-

rale janë të gjithë të hapura
dhe qarkullohen pa prob-
leme. Vetëm aksi rrugor për
në njësinë administrative
Arren të bashkisë Kukës
është i bllokuar nga bora
prej rreth 50 cm. Nuk po

punohet se është rreth 50
km i gjatë. Në qarkun e Di-
brës vetëm aksi rrugor Tre-
bisht-Dogana-Maqedoni ka
rreth 40 cm borë dhe
qarkullohet pjesërisht në
një segment rrugor prej
rreth 1.5 km, në pjesën e ak-
sit Trebisht-Dogana, me një
kalim se ka rënie inertesh.
Në qarkun e Lezhës akset
rrugore nacionale dhe ru-
rale janë të gjithë të hapura
dhe qarkullohen pa prob-
leme. S'ka problem nga lu-
menjtë. Në qarkun e Dur-
rësit akset rrugore naciona-

le dhe rurale janë të gjithë
të hapura dhe qarkullohen
pa probleme. Në qarkun e
Tiranës akset rrugore nacio-
nale dhe rurale janë të gjithë
të hapura dhe qarkullohen
pa probleme. S'ka problem
nga lumenjtë. Në qarkun e
Elbasanit akset rrugore na-
cionale dhe rurale janë të
gjithë të hapura dhe
qarkullohen pa probleme.
Vetëm aksi rrugor Librazhd-
Steblevë, segmenti Fushë
Studen-Steblevë është i
bllokuar nga bora prej rreth
50 cm. Po punon subjekti
kontraktor për hapjen e
këtij segmenti rrugor. S'ka

problem nga lumenjtë. Në
qarkun e Beratit akset
rrugore nacionale dhe ru-
rale janë të gjithë të hapura
dhe qarkullohen pa prob-
leme. S'ka problem nga lu-
menjtë. Në qarkun e Fierit
akset rrugore nacionale
dhe rurale janë të gjithë të
hapura dhe qarkullohen pa
probleme. S'ka problem nga
lumenjtë. Në qarkun e
Vlorës akset rrugore nacio-
nale dhe rurale janë të gjithë
të hapura dhe qarkullohen
pa probleme. S'ka problem
nga lumenjtë. E njëjta situ-
atë është edhe në qarkun e
Gjirokastrës dhe Korçës.

Foto ilustruese

Kryeprokurorja Arta Marku,
gjatë takimit në Korçë

NJOFTIM ANKANDI

Përmbarues  gjyqësor privat Artan Sima, në datë 14/03/2018, ditën e
Mërkurë, ora 16:00 përfundon ankandi i ri (i dytë), për shitjen e pasurisë së
paluajtshme të llojit “Apartament” me sipërfaqe totale 73.40 m2, e ndodhur në
Bilisht, lenë garanci nga debitori z. Ramadan Ibrahim Kordalli banues në Bilisht,
Bashkia Devoll, për detyrimin ndaj kreditorit znj.Lindita Bere Kordalli, banuese
në fshatin Tren, rrethi Devoll, në vlerën 1.080.000 lekë.
Ankandi zhvillohet pranë zyrës së përmbaruesit me seli lagjen nr.3,
Rruga «Avni Rustemi», nr.31 .k,1. Korçë.
Kontakt:  Cel.0674044666, e-mail. simaartan@yahoo.com
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INTERVISTA
PENSIONET



Kreu i ISSH: Që prej 2014-ës, asnjë ndryshim ligjor në skemën e pensioneve

Astrit Hado: Kriteret për të përfituar pension
pleqërie, si llogaritet masa e përfitimit

"Lehtësirat që kemi krijuar për qytetarët"

Për të përfituar
pension pleqërie

kandidati duhet të
plotësojë disa

kritere. Kështu,
aplikanti duhet të

ketë mbushur
moshën që është 65
vjeç për burrat dhe

60 vjeç e 8 muaj për
gratë. Si dhe të kenë

plotësuar vitet e
nevojshme të punës
me kontribute, pra

mbi 15 vjet.

KRITERET

Voltiza Duro

Brenda vitit 2017-të,
janë lidhur rreth 35
mijë pensione të reja,

ndër të cilat mbi 28 mijë
kanë qenë pensione pleqërie.
Këto të dhëna vijë nga anal-
iza vjetore 2017 e Institutit
të Sigurimeve Shoqërore ku
është konstatuar se deri në
fund të dhjetorit të 2017-ës
numri total i personave që
përfitojnë pension ka sh-
kuar mbi 621 mijë. Drejtori
i përgjithshëm i Institutit të
Sigurimeve Shoqërore, As-
trit Hado, në një intervistë
ekskluzive për "Gazeta Sh-
qiptare", thekson se prej re-
formës së 2014-ës, nuk ka
pasur asnjë ndryshim ligjor
në skemën e pensioneve
dhe ka listuar të gjitha le-
htësitë që po i ofrohen
qytetarëve që dëshirojnë të
aplikojnë për të përfituar
pension apo trajtim të
veçantë. Gjithashtu, Hado
tregon të gjitha kriteret që
duhet të përmbushin kandi-
datët për të përfituar pen-
sion pleqërie si dhe mënyrën
e përllogaritjes së masës së
tyre bazuar në vitet e punës
dhe pagën. Më tej, kreu i
ISSH-së bën me dije se edhe
numri i gjyqeve ndaj insti-
tucionit është ulur, ku në
2017-ën janë zhvilluar 1
mijë procese gjyqësore më
pak, krahasuar me vitin
paraardhës.

Cilat janë kriteret qëCilat janë kriteret qëCilat janë kriteret qëCilat janë kriteret qëCilat janë kriteret që
duhet të përduhet të përduhet të përduhet të përduhet të përmbmbmbmbmbushin kan-ushin kan-ushin kan-ushin kan-ushin kan-
didatët për të përfituardidatët për të përfituardidatët për të përfituardidatët për të përfituardidatët për të përfituar
pension pleqërie?pension pleqërie?pension pleqërie?pension pleqërie?pension pleqërie?

Pensionet e pleqërisë
vazhdojnë të ngelen po një-
soj, nuk ka ndryshime. Për
të përfituar pension pleqë-
rie kandidati duhet të plotë-
sojë disa kritere. Kështu ap-
likanti duhet të ketë mbush-
ur moshën që është 65 vjeç
për burrat dhe 60 vjeç e 8
muaj për gratë. Si dhe të
kenë plotësuar vitet e
nevojshme të punës me kon-
tribute, pra mbi 15 vjet.

Si bëhet përSi bëhet përSi bëhet përSi bëhet përSi bëhet përllollollollollogggggaritja earitja earitja earitja earitja e
masës së pensionit?masës së pensionit?masës së pensionit?masës së pensionit?masës së pensionit?

Masa e përllogaritjes së
pensionit varet nga vitet e
punës dhe paga pra me re-
formën e re kjo është arri-
tur: pensioni është produkt
i viteve të sigurimit dhe
pagës mbi të cilin janë
paguar kontributet. Sa më
shumë vite të kesh dhe sa
më e lartë të jetë paga, aq më
e lartë do të jetë masa e për-
fitimit, pra ky ka qenë edhe
thelbi i reformës. Dua të
sqaroj se nuk ka më koncept
pension i plotë apo i
pjesshëm që prej 2015-ës, pra
ka vetëm një pension pleqë-

rie që përllogaritet ashtu siç
sipërpërmenda.

A ka ndonjë ndryshimA ka ndonjë ndryshimA ka ndonjë ndryshimA ka ndonjë ndryshimA ka ndonjë ndryshim
për llojet e tjera të përfiti-për llojet e tjera të përfiti-për llojet e tjera të përfiti-për llojet e tjera të përfiti-për llojet e tjera të përfiti-
mit?mit?mit?mit?mit?

Pensionet e tjera kanë
ngelur po njësoj e nuk kanë
asnjë lloj ndryshimi që prej
reformës së 2014 që ka hyrë
në fuqi në 1 janar, pra janë
sërish po të njëjtat kritere që
kanë qenë.

Instituti i SigurimeveInstituti i SigurimeveInstituti i SigurimeveInstituti i SigurimeveInstituti i Sigurimeve
Shoqërore ka përfunduarShoqërore ka përfunduarShoqërore ka përfunduarShoqërore ka përfunduarShoqërore ka përfunduar
analizën vjetore për 2017-analizën vjetore për 2017-analizën vjetore për 2017-analizën vjetore për 2017-analizën vjetore për 2017-
ës. Sa është numri i për-ës. Sa është numri i për-ës. Sa është numri i për-ës. Sa është numri i për-ës. Sa është numri i për-
fituesve të rinj të pension-fituesve të rinj të pension-fituesve të rinj të pension-fituesve të rinj të pension-fituesve të rinj të pension-
eve?eve?eve?eve?eve?

Vitin e kaluar janë lidhur
rreth 35 mijë pensione të
reja të të gjitha llojeve, ekza-
ktësisht 34.458 përfitues të
rinj. Nga këto, janë rreth
28.200 pensione pleqërie të
reja që janë lidhur, rreth 4
mijë pensione invaliditeti
dhe 2200 pensione familjare.

Sa është numri total iSa është numri total iSa është numri total iSa është numri total iSa është numri total i
personapersonapersonapersonapersonavvvvve që mare që mare që mare që mare që marrin pen-rin pen-rin pen-rin pen-rin pen-
sione apo përfitime tësione apo përfitime tësione apo përfitime tësione apo përfitime tësione apo përfitime të
llojeve të ndryshme ngallojeve të ndryshme ngallojeve të ndryshme ngallojeve të ndryshme ngallojeve të ndryshme nga
ISSH?ISSH?ISSH?ISSH?ISSH?

Në total numri i person-
ave që përfitojnë pension ka

shkuar në 621.184, e veri-
fikuar kjo deri në fund të
dhjetorit të vitit 2017-të, ku
pjesën kryesore të saj e zënë
pensionet e pleqërisë, pa-
suar nga 69.400 pensione in-

validiteti si dhe rreth 51 mijë
përfitues të pensioneve
familjare. Përveç këtyre, ka
dhe disa lloje trajtimesh të
veçanta, pensione të para-
kohshme, apo pensionet su-
plementare.

Është përfolur shumëËshtë përfolur shumëËshtë përfolur shumëËshtë përfolur shumëËshtë përfolur shumë
herë se ka pasur një ndry-herë se ka pasur një ndry-herë se ka pasur një ndry-herë se ka pasur një ndry-herë se ka pasur një ndry-
shim te skemës së pension-shim te skemës së pension-shim te skemës së pension-shim te skemës së pension-shim te skemës së pension-
eeeeevvvvveeeee. Sa e vër. Sa e vër. Sa e vër. Sa e vër. Sa e vërtetë është kjo?tetë është kjo?tetë është kjo?tetë është kjo?tetë është kjo?

Dua të theksoj se që prej
2014-ës, pra këto 3 vitet e
fundit nuk ka asnjë lloj ndry-
shimi ligjor në skemën e
pensioneve, vazhdon të
ndiqet po ajo reformë, nëse
do kishte ndryshime ISSH
nuk do e linte në heshtje.

A ka pasur ndonjë le-A ka pasur ndonjë le-A ka pasur ndonjë le-A ka pasur ndonjë le-A ka pasur ndonjë le-
htësim procedurash përhtësim procedurash përhtësim procedurash përhtësim procedurash përhtësim procedurash për
aplikantët që duan të për-aplikantët që duan të për-aplikantët që duan të për-aplikantët që duan të për-aplikantët që duan të për-
fitojnë pension?fitojnë pension?fitojnë pension?fitojnë pension?fitojnë pension?

Në kuadër të reformës që
ka ndërmarrë qeveria, vlen
të theksoj se janë rreth 75
dokumente që nuk i kërko-
hen më qytetarëve ku përf-
shihen certifikatat, dësh-
mitë e penalitetit, vërtetime,
të cilat i disponon vetë insti-
tucioni e ne nuk ia kërkojmë
më individëve. Mjafton që
këta të fundit të vijnë vetëm

të bëjnë deklarimin dhe cer-
tifikatat që mundemi i merr
ISSH. Ne po përpiqemi që të
kalojmë shumë procedura
online, por duke marrë para-
sysh afërsinë që ka kjo
moshë me teknologjinë.

Në bazë të analizës vje-Në bazë të analizës vje-Në bazë të analizës vje-Në bazë të analizës vje-Në bazë të analizës vje-
tore për 2017-ën, si para-tore për 2017-ën, si para-tore për 2017-ën, si para-tore për 2017-ën, si para-tore për 2017-ën, si para-
qitet numri i kontribuesve?qitet numri i kontribuesve?qitet numri i kontribuesve?qitet numri i kontribuesve?qitet numri i kontribuesve?

Nga analiza vjetore për
2017-ën, të ardhurat janë re-
alizuar 102% në total, ose
gati 1.7 miliardë lekë më
shumë që janë mbledhur.
Theksoj se kemi edhe një
rritje të numrit të kontri-
buesve me 6.4% ose e shpre-
hur ndryshe rreth 45 mijë
persona, pra nga 718 mijë
kontribues në 2016-ën, ësh-
të arritur në 763 mijë në
2017-ën. Gjithashtu është
përmirësuar edhe raporti
kontribues-përfitues, ndërsa
për sa i përket shpenzimeve
janë harxhuar rreth 117 mil-
iardë lekë të reja, ose 3% më
shumë se një vit më parë.
Pra, janë rritur edhe të
ardhurat, por edhe shpenz-
imet janë mbajtur nën kon-
troll dhe kemi ende pak kur-
sime në shpenzime. Nuk

kemi pasur ndonjë vështirë-
si për pagesat dhe fakti që
dalim me rezultat pozitiv
është diçka e mirë, sepse
frenohet deficiti i skemës, e
kjo do të thotë që reforma ka
filluar të funksionojë. Rritja
vjetore e pensioneve është
gati 10 mijë pensione shtesë
neto e ky është një trend që
rritet çdo vit.

A ka pasur ankesa kun-A ka pasur ankesa kun-A ka pasur ankesa kun-A ka pasur ankesa kun-A ka pasur ankesa kun-
drejt ISSH-së nga personatdrejt ISSH-së nga personatdrejt ISSH-së nga personatdrejt ISSH-së nga personatdrejt ISSH-së nga personat
që aplikojnë për të përfitu-që aplikojnë për të përfitu-që aplikojnë për të përfitu-që aplikojnë për të përfitu-që aplikojnë për të përfitu-
ar pension apo trajtim tëar pension apo trajtim tëar pension apo trajtim tëar pension apo trajtim tëar pension apo trajtim të
veçantë?veçantë?veçantë?veçantë?veçantë?

Instituti i Sigurimeve
Shoqërore me të gjitha ax-
hencitë e veta që ka kontak-
ton fizikisht në sportele me
rreth 600-800 mijë veta në
vit. Por dua të theksoj se
ISSH nuk është shkaku, por
pasoja, pra nëse një individi
i janë djegur vitet e punës në
një ndërmarrje ku ka punu-
ar, ne në këto raste nuk
mund të lidhim pensione pa
pasur dokumentet për-
katëse.

Sa është numri i person-Sa është numri i person-Sa është numri i person-Sa është numri i person-Sa është numri i person-
aaaaavvvvve që janë në një pre që janë në një pre që janë në një pre që janë në një pre që janë në një procesocesocesocesoces
gjyqësor me ISSH-në?gjyqësor me ISSH-në?gjyqësor me ISSH-në?gjyqësor me ISSH-në?gjyqësor me ISSH-në?

Numri i gjyqeve është
reduktuar ndjeshëm, pasi
janë 1000 gjyqe më pak të
bëra në 2017-ën, krahasuar
me vitin paraardhës e kjo
dhe për shkak të disa masave
administrative që ne kemi
marrë dhe kemi arritur ti
zgjidhim çështjet pa qenë e
nevojshme t'i çojmë njerëzit
në gjyq.

LEHTESIMI I PROCEDURAVE
Janë rreth 75 dokumente që nuk u kërkohen
më qytetarëve ku përfshihen certifikatat,
dëshmitë e penalitetit, vërtetime, të cilat i
disponon vetë institucioni. Mjafton që këta të
fundit të vijnë vetëm të bëjnë deklarimin dhe
certifikatat që mundemi i merr ISSH.Drejtori i përgjithshëm i Institutit

të Sigurimeve Shoqërore, Astrit Hado
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KLSH: Etiketat, kërcënim
serioz për sigurinë ushqimore
"Pajisjet laboratorike janë të amortizuara"

SHKURT

Klosi nënshkruan
marrëveshjen me

Universitetin Politeknik
Ditën e djeshme u nën-

shkrua marrëveshja mes
Ministrisë së Turizmit e
Mjedisit e Universitetit
Politeknik të Tiranës që
synon bashkëveprimin
mes palëve në mbrojtjen e
mjedisit. Ministri Klosi
theksoi se ka ardhur koha
që licencimi i ekspertëve
që hartojnë raportet e
vlerësimit të ndikimit në
mjedis të bëhet nëpërmjet
Urdhrit të Punonjësit Mje-
disor, urdhër që duhet të
ngrihet nga inxhinierë,
teknicienë dhe ekspertë
me mbështetjen e fakul-
tetit të mjedisit. Duhet të
jetë pikërisht ky urdhër që
të përcaktojë qartë kriter-
et e licencave për ekspertë
mjedisorë, dhe të vendosë
rregullat se kush mund
ta bëjë lejen mjedisore,
duke iu dhënë në këtë
mënyrë kompetencën
teknicienëve.

Bashkia e Tiranës,
marrëveshje me Agjencinë
e Ujësjellës Kanalizimeve

Bashkia e Tiranës nën-
shkroi dje marrëveshjen
me Agjencinë Kombëtare
të Ujësjellës Kanalizimeve
për të rritur cilësinë e
shërbimet ndaj qyteta-
rëve. Kjo marrëveshje, e
cila u firmos nga kryebash-
kiaku Erion Veliaj dhe
drejtori i AKUK, Arben
Skënderi, në prani edhe të
ministrit të Infrastruk-
turës dhe Energjisë, Dami-
an Gjiknuri, synon të
sjellë përmirësim të mëte-
jshëm të performancës së
UKT-së në furnizimin me
ujë të pijshëm të qyteta-
rëve, si dhe grumbullimin,
largimin dhe trajtimin e
ujërave të ndotura.
Ndërkaq, Veliaj u bëri thir-
rje dhe kolegëve të tij në
bashkitë e tjera, që të mar-
rin të gjitha masat e
nevojshme për disiplin-
imin e ujit të pijshëm.

Pedagogët
paralajmërojnë

grevë për 10 ditë
Ditën e djeshme, Foru-

mi për Liritë Akademike
dhe Autonominë Universi-
tare paralajmëroi përsh-
kallëzim të protestës, deri
në grevë urie nëse nuk
merren parasysh kërkesat
e pedagogëve. Konkretisht,
këta të fundit kërkojnë
rishikimin e ligjit të arsim-
it të lartë dhe nisjen e një
debati brendauniversitar
në lidhje me standardet e
mësimdhënies. "Nëse min-
istria, Kryeministria dhe
institucionet e tjera nuk do
t'i përgjigjen kërkesës sonë
për negocim, dhe nuk do të
reagojnë ndaj shqetësim-
eve tona, ne rezervojmë të
drejtën që brenda dhjetë
ditësh të përshkallëzojmë
reagimet tona deri në grevë
të përgjithshme",-thuhet
në deklaratë.

Voltiza Duro

Ushqimi që kon
sumojmë nuk i plotë
son standardet e sig-

urisë ushqimore, kjo pasi
përgjegjësitë ligjore që lid-
hen me këtë sektor karakter-
izohen nga dublime,
shmangie dhe moseficiencë.
Ky është alarmi që ngre Kon-
trolli i Lartë i Shtetit
nëpërmjet raportit të perfor-
mancës për "Sigurinë ushqi-
more" në vend e propozon
përmirësimin e ligjit "Për
ushqimin" në funksion të
përmirësimit të situatës në
të cilën ndodhen konsuma-
torët shqiptarë. "Ligji "Për
ushqimin" në vetvete ka ras-
te që nuk përcakton qartë el-
ementë të veçantë dhe të
rëndësishëm të sigurisë ush-
qimore, siç është rasti i
kërkesave për sistemin e
vetëkontrollit në operatorët
e biznesit ushqimor, gjë që
tregon se vetë ligji ka nevojë
për përmirësime në drejtim
të një ndarje të qartë të
detyrimeve dhe përgjegjë-
sive të biznesit dhe institu-
cioneve inspektuese (AKU),
në funksion të përmirësim-
it të sigurisë ushqimore në
vend."-citohet në raportin e
KLSH. Kjo e fundit bën me
dije se ushqimi i pasigurt
krijon një rreth vicioz të
sëmundjes dhe kequshqy-
erjes, e cila ndikon veçanër-
isht tek fëmijët e vegjël, të
moshuarit dhe të sëmurët.
Në raport theksohet se në
kushtet e Shqipërisë me
sistem të dobët shëndetësor,
mungojnë të dhënat statis-
tikore mbi sëmundjet që
vijnë prej ushqimeve, për
numrin e personave të
prekur, të trajtuar në kush-
te ambulatore dhe spitalore
dhe të atyre që kanë hum-
bur jetën për këtë shkak, të
ndarë në zonë urbane dhe
rurale. "Mungesa e të
dhënave të tilla e vështirë-
son analizën dhe përcak-
timin e saktë të impaktit të
veprimtarisë së AKU në
nivelin e sigurisë ushqimore
në vend, por, megjithatë për
rëndësinë e këtij aktiviteti
mjafton të cilësojmë, se
sëmundjet diarreike janë
më të zakonshmet që rezul-
tojnë nga konsumi i ushqim-
it të kontaminuar",-nënvi-
zon Kontrolli i Lartë i Sh-
tetit. Ky i fundit hedh aku-
za ndaj Autoritetit Ko-
mbëtar të Ushqimit duke u
shprehur se ky i fundit nuk
ka mundur të garantojë be-
simin e konsumatorëve për
sigurinë ushqimore në vend
për një sërë faktorësh.
KONKLUZIONET

Sipas KLSH kuadri rreg-
ullator i AKU-së është i pa-
plotësuar, ka mbivendosje,
dublime kompetencash dhe
mungesë të ndarjes së
përgjegjësive institucionale.
Gjithashtu, KLSH akuzon se
nuk ka funksionuar bordi,
komiteti shkencor me pane-
let, si dhe drejtorët e
përgjithshëm pas vitit 2016
janë emëruar në kundërsh-
tim me kërkesat përkatëse
ligjore Gjithashtu, bën me

dije se AKU ka shfaqur
mangësi në administrimin e
shërbimit civil, si dhe nuk ka
një shpërndarje racionale të
inspektorëve në rajone dhe
sipas sektorëve brenda tyre.
Edhe kapacitetet e dobëta in-
spektuese nga largimet e
paligjshme; mungesa e për-
puthjes së kritereve të
formimit profesional; mung-
esa e trajnimeve, testimeve,
kualifikimeve dhe për pasojë
cilësi dhe numër i ulët e ins-
pektimeve; kanë bërë që kon-
sumatori shqiptar mos të
ketë besim te AKU. "Nuk janë
trajtuar siç duhet masat ad-
ministrative të dënimit me
gjobë të subjekteve të gjen-

dur në kundërshtim me
ligjin; pajisjet laboratorike
në masë të konsiderueshme
janë të amortizuara e jashtë
përdorimit dhe laboratorë
janë të paautorizuar; si dhe
mungojnë investimet në
asete e infrastrukturën ins-
pektuese, si dhe në pajisjet
laboratorike me shtrirje në
të gjithë vendin, të
nevojshme dhe të domos-
doshme për përmirësimin e
sigurisë ushqimore në vend",-
citohet në raport. Ndërkaq
niveli i ulët i sigurisë ushqi-
more në vendin tonë shfaqet
në pamundësinë e zvogëlim-
it dhe parandalimit të
sëmundjeve me origjinë nga

ushqimi, me pasoja në zhvil-
limin socio-ekonomik të ven-
dit, duke dëmtuar ekonom-
inë, turizmin dhe tregtinë.
Siç dihet, përcaktimi i sig-
urisë ushqimore arrihet edhe
nëpërmjet informacionit që
i jepet konsumatorit në
etiketë. Kontrolli i Lartë i
Shtetit bën me dije se mbi
bazën e të dhënave të sektorit
për vitin 2016, rezulton se si-
pas sektorëve në pjesën më
të madhe (54 %) etiketat i
përkasin operatorëve me
origjinë shtazore, si dhe no-
tifikohen pak më shumë se
gjysma e tyre (51 %) nga ato
të kërkuarat. Nisur nga fakti
se rreth gjysmës së numrit të

bizneseve nuk iu gjenden
etiketat në përputhje me
kërkesat ligjore, si dhe sipas
komunikimit me specialistë
të fushës në AKU, proce-
durat e miratimit të etiket-
ave zgjasin në kohë deri edhe
në një vit, i krijojnë vështirë-
si biznesit ushqimor. Në të
njëjtën kohë, kjo metodë
pune përbën një kërcënim
serioz për sigurinë ushqi-
more, pasi subjektet e refu-
zuar mund të vendosin në
treg ushqime, etiketat të cilat
janë në procedurë miratimi,
ose duke mos u kontrolluar
nga DRAKU mund të ndry-
shojnë kushtet e operatorit
të biznesit ushqimor.

REKOMANDIMET
AKU të organizojë
inspektime cilësore të
operatorëve të
biznesit ushqimor në
mënyrë të tillë që të
ndjekin zhvillimin e
biznesit në përgjithësi,
për të garantuar
qëndrueshmëri në
rritje të sasisë për çdo
rajon, bazuar në
vlerësimin e riskut
sipas subjekteve dhe
historikut të tyre, me
qëllim që të përmirë-
sohet siguria ushqi-
more në të gjithë sek-
torët e inspektimit.

MANGËSITË
Autoriteti Kombëtar i
Ushqimit nuk ka
arritur të garantojë
besimin e
konsumatorëve për
sigurinë ushqimore në
vend, për shkak se:
- kuadri rregullator
është i paplotësuar, ka
mbivendosje, dublime
kompetencash dhe
mungesë të ndarjes
së përgjegjësive
institucionale;
- nuk ka funksionuar
bordi, komiteti
shkencor me panelet,
si dhe drejtorët e
përgjithshëm pas vitit
2016 janë emëruar në
kundërshtim me
kërkesat përkatëse
ligjore;
- ka shfaqur mangësi
në administrimin e
shërbimit civil, si dhe
nuk ka një
shpërndarje racionale
të inspektorëve në
rajone dhe sipas
sektorëve brenda tyre;

AKU
- Ka kapacitete të dobëta

inspektuese: nga
largimet e paligjshme;
mungesa e përputhjes së
kritereve të formimit
profesional; mungesa e
trajnimeve, testimeve,
kualifikimeve dhe për
pasojë cilësi dhe numër i
ulët e inspektimeve;

- Nuk janë trajtuar siç
duhet masat
administrative të dënimit
me gjobë të subjekteve të
gjendur në kundërshtim
me ligjin;

- Pajisjet laboratorike në
masë të konsiderueshme
janë të amortizuara e
jashtë përdorimit dhe
laboratorë janë të
paautorizuar;

- Mungojnë investimet në
asete e infrastrukturën
inspektuese, si dhe në
pajisjet laboratorike me
shtrirje në të gjithë
vendin, të nevojshme dhe
të domosdoshme për
përmirësimin e sigurisë
ushqimore në vend.

ETIKETAT
Nisur nga fakti se rreth
gjysmës së numrit të
bizneseve nuk iu gjenden
etiketat, si dhe sipas
komunikimit me specialistë
të fushës në AKU,
procedurat e miratimit të
etiketave zgjasin në kohë
deri edhe në një vit, i
krijojnë vështirësi biznesit
ushqimor. Në të njëjtën
kohë, kjo metodë pune
përbën një kërcënim serioz
për sigurinë ushqimore,
pasi subjektet e refuzuar
mund të vendosin në treg
ushqime, etiketat të cilat
janë në procedurë miratimi,
ose duke mos u kontrolluar
nga DRAKU mund të
ndryshojnë kushtet e
operatorit të biznesit
ushqimor. Nga sa më sipër,
procedura e notifikimit të
etiketave nuk kryhet në
përputhje me kërkesat e
VKM përkatës nga
Drejtoritë Rajonale të AKU,
por në tejkalim të
kompetencave nga
Drejtoria e përgjithshme.

RREZIQET
Përveç mirëqenies
shëndetësore,
sëmundjet që vijnë nga
ushqimi shkaktojnë
probleme ekonomike
dhe financiare për
familjet shqiptare, pasi jo
vetëm që rrisin
shpenzimet mesatare
për shëndetin, por në të
njëjtën kohë rrisin
shpenzimet për ushqim
dhe pije joalkolike, duke
marrë në konsideratë që
shpenzimet për to zënë
mesatarisht 52.3 % në
strukturën e buxhetit të
familjeve sipas grupeve
kryesore të konsumit.
Niveli ulët i sigurisë
ushqimore shfaqet në
pamundësinë e
zvogëlimit dhe
parandalimit të
sëmundjeve me origjinë
nga ushqimi, me pasoja
në zhvillimin socio-
ekonomik të vendit,
duke dëmtuar
ekonominë, turizmin
dhe tregtinë.
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Xhaxhai torturon barbarisht nipin: E vara
qenin në pemë, se ma solli në majë të hundës

Eduart Alikaj: Dëshmitarët panë zjarrvënësin duke u larguar me biçikletë

"Do të të shpërblej 10-fish, më trego kush
të urdhëroi të më djegësh makinën"

Biznesmeni, autorit: Mos ngurro, mik do të të kem!

SHKURT

Plagosën me
thikë 22-vjeçarin,

ndalohen 2 vëllezërit
SHKSHKSHKSHKSHKODËR ODËR ODËR ODËR ODËR - Një sherr

i momentit ka përfundu-
ar me plagosjen e një të
riu në Shkodër. Burime
zyrtare nga Drejtoria e
Policisë së këtij qarku po-
huan se ngjarja ku mbeti
i plagosur 22-vjeçari
Xhulio Rodestani ndodhi
mesditën e djeshme në fs-
hatin Mjedë të Vaut të
Dejës. Sipas bluve, Rod-
estani është përfshirë në
konflikt me vëllezërit A.P.
dhe K.P., përkatësisht 40
dhe 30 vjeç. Në sherr e
sipër, këta dy të fundit
kanë nxjerrë thikat dhe
kanë goditur në trup
bashkëfshatarin e tyre.
22-vjeçari është dërguar
me urgjencë në Spitalin
Rajonal të Shkodrës, ku
ka marrë ndihmën
mjekësore dhe ndodhet
jashtë rrezikut për jetën.
Ndërkaq, policia ka
ndaluar dy autorët e dy-
shuar të krimit. Grupi
hetimor po heton inten-
sivisht për zbardhjen e
plotë të r rethanave të
kësaj ngjarjeje.

Xhafaj vlerëson policinë,
goditi grupet kriminale

gjatë vitit 2017
DURRËS DURRËS DURRËS DURRËS DURRËS - Ministri i

Brendshëm, Fatmir
Xhafaj dje mori pjesë në
analizën vjetore të poli-
cisë së Durrësit. Ai ishte
i shoqëruar nga drejtori i
përgjithshëm i Policisë së
Shtetit, Ardi Veliu. Gjatë
fjalës së tij, Xhafaj vlerë-
soi punën e bluve të Dur-
rësit gjatë vitit që shkoi,
ndërsa paralajmëroi se
në kuadër të operacionit
"Forca e Ligjit" do ketë re-
zultate edhe më efikase
në luftën ndaj krimit në
qytetin bregdetar. "Gjatë
vitit të kaluar, drejtoria
vendore e policisë ka godi-
tur disa grupe kriminale.
Ka pasur disa goditje të
drejtpërdrejta të grupeve
kriminale në këtë qytet,
por sërish mbetet për t'u
bërë. Dhe në kuadër të
'Forcës së Ligjit' do kemi
rezultate të tjera", u
shpreh Xhafaj. Gjithash-
tu, ministri inspektoi
edhe Portin e Durrësit, ku
dy ditë më parë u sekues-
trua 11.4 kg heroinë.

Aksioni në bashkëpunim me Rrugorët

FNSH "blindon" Elbasanin,
bllokohen automjetet luksoze

LIBRAZHD LIBRAZHD LIBRAZHD LIBRAZHD LIBRAZHD - Një fëmijë 4
vjeç nga Librazhdi dhuno-
het në mënyrë barbare nga
prindërit dhe xhaxhai i tij
29-vjeçar, Feti Methasa.
Bëhet fjalë për të miturin me
inicialet B.M. nga fshati Dra-
gostunjë. Denoncimi ka
mbërritur për "Gazetën Sh-
qiptare" nga një i afërm i të

miturit, i cili ka qenë prezent
në shumë raste dhunimesh.
Sipas denoncuesit, gabimet
e 4-vjeçarit ndëshkohen në
mënyrë kafshërore sidomos
nga xhaxhai, i cili momental-
isht po kalon dhe një gjend-
je të rëndë psikologjike për
shkak të divorcit. I gjithë fs-
hati është në dijeni të abuz-

imeve me fëmijën, pasi të
qarat dhe të bërtiturat e tij
dëgjohen deri larg, megjith-
atë askush nuk ndërhyn. Në
"Facebook"-un e tij me pro-
fil të rremë (Fati Librazhd),
29-vjeçari ka arritur deri aty
sa ka postuar një foto ku tre-
gohet fëmija i varur nga blu-
za në një pemë afër sh-

tëpisë, pas një gabimi të
supozuar. "Ja çfarë bën Ba-
baloku, ato që bëjnë faj Ba-
baloku i dënon me varje",
- shkruan ai. Por më
drithërues është komenti
i tij poshtë fotos, kur
shprehet se: "Xhaxhai e
vari qenin se ia kishte
sjellë në majë të hundës".

VLORËVLORËVLORËVLORËVLORË

Makinën ma dogjën
qëllimisht. Dësh
mitarët panë per-

sonin që i vuri zjarrin au-
tomjetit dhe më pas u largua
me biçikletë". Kështu dek-
laroi dje biznesmeni i
ndërtimit Eduart Alikaj, të
cilit në orët e para të
mëngjesit të së hënës i
dogjën mjetin tip "Benz ML",
me targa AA 777 KP. Një ditë
pas ngjarjes së ndodhur në
lagjen "Hajro Çakërri" (në
vendin e quajtur "Xhamia")
të qytetit të Vlorës, ai ka re-
aguar nëpërmjet një statusi
në "Facebbok", ku i bën apel
zjarrvënësit që të tregojë ur-
dhëruesit, pasi do e shpër-
blejë 10-fish dhe do e ketë
mik. Ndërkaq, policia e
Vlorës po vijon intensivisht
hetimet për zbardhjen e
plotë të kësaj ngjarjeje si
dhe identifikimin e kapjen e
autorit. Burime pranë grupit
hetimor bënë me dije se he-
timet janë përqendruar në
dy pista.
STATUSI I PLOTË
I BIZNESMENIT

Kisha vendosur ta ndër-
roja. Tani më duhet ta ribëj
sepse jo vetëm u dogj për
mua, por edhe më tregoi se
deri tek ajo mund të afro-
hen.

Për afeksion do ta mbaj.
Shyqyr Zotit pati dëshmi-

tarë që vëmendjen ua tërho-
qi çakmaku që ndezi ben-
zinën. Policia e zjarrfikësit
ndërhynë me shpejtësi duke
kufizuar edhe dëmet. Herët
a vonë do dalë si e qysh!

Po një apel kam për atë
fukara që hodhi benzinën.
Për atë që për pak shpërblim
është shfrytëzuar nga të

tjerë. Gjej mënyrën e më bëj
të ditur kush….(?!) 10-fish do
shpërblehesh e mik do të të
kem. Çfarëdo do më thuash,
do vdesë me mua. Mos ngur-
ro!
HETIMET

Aktualisht policia e
Vlorës po heton në dy pista
për identifikimin e autorit/

ve që i vunë zjarrin makinës
së biznesmenit Eduart
Alikaj. E para është ajo e një
konflikti të ndodhur në dh-
jetor të 2016-ës, ku Alikaj u
përfshi në një sherr me
punonjësit e një parkingu
dhe përfundoi në pranga.
Ndërsa pista e dytë ka të
bëjë me një status të pub-

likuar në profilin e tij në "Fa-
cebook" pak orë para se t'i
digjej automjeti. Me anë të
këtij statusi biznesmeni de-
noncon ndërtimin e incener-
atorit të Elbasanit dhe thotë
se për shkak të lidhjeve të
ngushta nga xhepat e popu-
llit janë vjedhur plot 26 mil-
ionë euro. Kujtojmë që
Alikaj është një person mjaft
aktiv në rrjetet sociale, sido-
mos për çështje të aktuali-
tetit. Sipas burimeve poli-
core, kamerat e sigurisë në
objektet pranë vendit të ng-
jarjes kanë kapur momentin
kur një person i maskuar në
biçikletë është larguar nga
zona. Blutë kanë sekuestru-
ar pamjet filmike dhe po
punojnë për zbulimin e au-
torit, por edhe të motivit të
ngjarjes. Burime konfiden-
ciale nga policia e qytetit
bregdetar pohuan se dysho-
het që ngjarja në fjalë të jetë
e qëllimshme për shkak të
konflikteve.

POLICIA
"Më datë 12.02.2018,
rreth ora 01:00, në
lagjen 'Hajro Çakërri',
në vendin e quajtur
Xhamia është djegur
pjesërisht automjeti
tip 'Benz', në pronësi
të shtetasit E.A.. Mjeti
ka qenë i parkuar.
Grupi hetimor po
punon për
përcaktimin e plotë të
shkaqeve të djegies
së mjetit", - sqaroi
policia.

ELBASAN ELBASAN ELBASAN ELBASAN ELBASAN - Mbrëmjen
e së hënës, Policia
Rrugore dhe Forcat e Ndë-
rhyrjes së Shpejtë kanë
kryer kontrolle të rrepta
për kapjen e personave në
kërkim, të atyre që
qarkullojnë me armë zjar-
ri, si dhe për parandalimin
dhe goditjen e trafiqeve të
paligjshme. Kryesisht
janë kontrolluar autom-
jete luksoze, ku në shumë
raste drejtuesit janë
nxjerrë jashtë makinave
për të bërë një skaner të
plotë. Burime zyrtare nga
policia vendore dje bënë

me dije se 5 persona janë
shoqëruar në komisariat pa
dokumente identifikimi. Po
kështu, nga Policia Rrugore
janë kryer kontrolle me drag-
er për të evidentuar dhe
ndëshkuar drejtuesit e
mjeteve që udhëtojnë nën
efektin e alkoolit, apo në
gjendje të dehur. Në përfun-
dim të aksionit janë vendo-
sur 12 masa administrative
për mosvendosje të rripit të
sigurimit, 8 masa adminis-
trative për përdorim të celu-
larit gjatë drejtimit të mjetit,
ndërsa 6 automjete kaluan
në pikë bllokimi për mos

shlyerje të masave adminis-
trative të marra më përpara.
Vetëm një javë më parë poli-
cia e Elbasanit në bash-
këpunim me Policinë e Sh-
tetit shkatërroi një grup
kriminal prej gjashtë perso-
nash që merrej me shitjen e
minave.

I mituri dhe xhaxhai i tij

Biznesmeni i
ndërtimit

Eduart Alikaj

Droga kishte destinacion Greqinë
Sekuestrohen 1.5 kg heroinë,
përfundon në pranga fieraku

GJIROKASTËR GJIROKASTËR GJIROKASTËR GJIROKASTËR GJIROKASTËR - Policia e Gjirokastrës ka goditur një
tjetër rast të trafikut të drogës, duke sekuestruar rreth
1.5 kg heroinë dhe vënë në pranga një 37-vjeçar nga Fi-
eri. Sipas të dhënave zyrtare, të hënën shtetasi Elton
Ferko është paraqitur në dalje të Republikës së Shqipërisë
për të udhëtuar drejt Greqisë me autobusin e linjës Ti-
ranë-Athinë. Pas procedurave të kryera në sistemin TIMS
nga punonjësit e policisë Kufitare Kakavijë, autobusi është
kaluar në vijën e dytë për një kontroll më të imtësishëm.
Nga kontrolli fizik i ushtruar, 37-vjeçarit iu gjetën dy pako
në trup dhe një pako në çantën e dorës me heroinë. Pe-
sha totale e lëndës narkotike rezultoi 1 kg e 520 gr, e cila
u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Pas vepri-
meve të para hetimore, specialistët e seksionit për
hetimin e narkotikëve në D.V.P Gjirokastër arrestuan në
flagrancë Elton Ferkon. Materialet në ngarkim të tij i
kaluan për hetime të mëtejshme Prokurorisë pranë
Gjykatës së Shkallës së Parë Gjirokastër për veprën
penale "Trafikim i lëndëve narkotike".
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Reagojnë përfaqësuesit e Shoqërisë Civile: Vendimi as mish, as peshk, do e çojmë çështjen në Strasburg

Zhbllokohet "Veliera", do rinisin punimet
Gjykata Administrative: Jo gërmime në zonën arkeologjike "A"

DURRËSDURRËSDURRËSDURRËSDURRËS

Një vit pas bllokimit,
Gjykata Administra
tive në Durrës i ka

hapur rrugë zbatimit të pro-
jektit "Veliera" në zonën his-
torike të këtij qyteti. Pas 13
seancash gjyqësore, trupi
gjykues i kryesuar nga Er-
gys Gashi rrëzoi dje
kërkesëpadinë e Shoqërisë
Civile, që kërkonte anulimin
e projektit. Mësohet se
kërkesëpadia u pranua
pjesërisht, pasi gjykata ven-
dosi që bashkia të mos zh-
villojë punimet në zonën
arkeologjike "A", aty ku prej
një viti kanë dalë rrënojat e
shekullit të 17-të. Ndërkaq,
Gjykata Administrative
nuk pranoi edhe një sërë
kërkesash të Shoqërisë
Civile, që kishin të bënin me
vënien nën akuzë për shpër-
dorim detyre të kryetarit të
bashkisë, Vangjush Dako
dhe vënien para përgjegjë-
sisë të atyre që kanë dëmtu-
ar zbulimet arkeologjike
gjatë gërmimeve në zonën
"A". Vendimi për rifillimin e
punimeve u mor, pasi për-

faqësuesit ligjorë të Bash-
kisë së Durrësit i paraqitën
gjykatës në fjalë projektin e
ndryshuar për sheshin "Ve-
liera". Projekti i ndryshuar
i bashkisë së qytetit bregde-
tar dhe Ministrisë së Kul-
turës parashikon që në
zonën A të mos ketë ndë-
rhyrje, por të ruhen e kon-
servohen zbulimet arke-
ologjike të kryera. Në këtë
mënyrë,  gjykata i  ka
hapur dritën jeshile in-
vestimit të shumëpërfolur,
i cili ishte bllokuar që prej
14 shkurtit të vitit 2017.
Vendimi i gjykatës ka pa-
suar me reagimin e përfaqë-
suesve të Shoqërisë Civile,
të cilët kanë deklaruar se
çështjen do e çojnë deri në

Gjykatën e Strasburgut.
REAGIMI IREAGIMI IREAGIMI IREAGIMI IREAGIMI I
SHOQËRISË CIVILESHOQËRISË CIVILESHOQËRISË CIVILESHOQËRISË CIVILESHOQËRISË CIVILE

Në mbyllje të seancës së
djeshme, Shoqëria Civile, e
cila e kishte bërë kërkesë-
padinë në Gjykatën Admin-
istrative ka reaguar duke
thënë se vendimi i dhënë për
"Velierën" ishte "as mish, as
peshk" dhe se ata do të
mbrojnë deri në fund vlerat
e trashëgimisë kulturore.
"Padia u pranua pjesërisht.
U nxor jashtë juridiksionit
një pjesë e pikave të padisë
që ne kishim, si shpërdorim
detyre apo prishje e të mirës
publike. U ndalua ndërtimi
në zonën 'A', por ajo çka ne
kërkuam që ky ndërtim ësh-
të i paligjshëm nuk u
shpreh. Pra, kjo nuk është
as mish as peshk. Ne do ta
apelojmë vendimin, nuk do
të tërhiqemi, do ta kërkojmë
këtë të drejtë deri në Stras-
burg", deklaroi avokatja e
Shoqërisë Civile, Mirela Jor-
go. Në të njëjtën linjë ishte
dhe përfaqësuesi i Shoqërisë
Civile, Sazan Guri, i cili tha
se vendimi do apelohet. "Ne
kërkojmë që të mbahet qën-
drim ligjor, penal adminis-
trativ, civil për çfarë është
bërë dhe jo çfarë mund të
rregullojnë tani mbrapa.

Takimi final me trupën
gjykuese, prokurorët do të
jetë në Strasburg. Ne nuk
tërhiqemi nga kjo", u
shpreh ambientalisti i njo-
hur Sazan Guri. Pavarë-
sisht kontestimit të fortë të
Shoqërisë Civile, shumë
qytetarë durrsakë e kanë
mirëpritur vendimin për
nisjen e punimeve në
sheshin qendror të Durrësit.
Punimet ishin bllokuar nga
kjo gjykatë që në shkurt të
vitit që shkoi pas kërkesë-
padisë së bërë nga Shoqëria
Civile.
DY GJYQEDY GJYQEDY GJYQEDY GJYQEDY GJYQE
PPPPPARALELEARALELEARALELEARALELEARALELE

Në shtator të vitit 2017,
Gjykata e Shkallës së Parë
në Durrës rrëzoi kërkesën e

bashkisë për të rinisur
punimet në sheshin "Veli-
era". Bashkia nëpërmjet një
shkrese zyrtare i kërkoi pe-
zullimin e vendimit të mua-
jit shkurt dhe heqjen e
sekuestros preventive nga
zona "A".

Bashkia kishte paraqi-
tur një projekt të ri në
gjykatë, por projektin e ri

nuk e mbrojti dot asnjë prej
treshes së juristëve që për-
faqësonte bashkinë. Aso
kohe, gjykatësi Petraq Cur-
ri pasi dëgjoi palët, tha se
kërkesa e bashkisë nuk pra-
nohej për aq kohë sa ai nuk
bindej se nuk ka dëme në
pasurinë arkeologjike të
zbuluar. Gjykatësi debatoi
me prokuroren, të cilës i

kërkoi që të paraqiste pro-
cesverbalet e shkallës së
dëmtimeve të zbulimeve
arkeologjike. Prokuroria
solli një pjesë të tyre, por
nuk e bindën gjykatësin
Curri, i cili tha se çështja
është e ndjeshme, me kar-
akter mbrojtjen e trashëgi-
misë dhe historisë dhe nuk
pranoi kërkesën e bashkisë

për vijimin e punimeve.
Gjykatësi i kërkoi proku-
rorisë që të sjellë fakte,
madje edhe njerëz në
gjykatë, nëse ka abuzim
me pasurinë arkeologjike
për t'u përballur me ligjin.
Bashkia e ka apeluar këtë
vendim, ndërsa pritet të
vendosë Gjykata e Apelit
pas disa ditësh.

Klodian Haxhiaj

Seanca e djeshme në Gjykatën
Administrative të Durrësit
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“BULEVARDI POLITIK”“BULEVARDI POLITIK”
•  Dy skandalet që po tronditin opozitën, •  Dy skandalet që po tronditin opozitën, 

ai erotik dhe ai parlamentarai erotik dhe ai parlamentar

•  •  Angela Merkel ka çantë më Angela Merkel ka çantë më 

të lirë se Anita Haradinajtë lirë se Anita Haradinaj

•  •  Presidenti Meta i shtrëngon dorën Presidenti Meta i shtrëngon dorën 

nënës së Sokol Olldashit, Kozeta Mamaqinënës së Sokol Olldashit, Kozeta Mamaqi

Arjola Aliaj:

Të zhvishem nudo? Ende 
nuk i njoh kufijtë e minuk i njoh kufijtë e mi

 “Një person publik më ka ofruar një  “Një person publik më ka ofruar një 
shumë të madhe për të më takuar”shumë të madhe për të më takuar”

 “Me Mirkon u ndava 
se mbaroi dashuria!”se mbaroi dashuria!”

98 vjet kryeqytet, 
gëzim e hare 
mes tiranasve

4 shqiptarë në “Eurovizion”? Jo 
vetëm Eugent Bushpepa, por edhe 
ky këngëtar shqiptar konkurron?

Flet aktorja
e “Xing me 
Ermalin”: Së 
shpejti do të 
vij me “Gjurmë 
pa shenjë” 
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Flet aktorja e "Xing me Ermalin": Së shpejti do të vij me "Gjurmë pa shenjë"

Arjola
 Të zhvishem

nudo? Ende nuk i
njoh kufijtë e mi

 "Një person publik më ka ofruar një
shumë të madhe për të më takuar"

Intervista

Aliaj:

Ajo është një nga
modelet bukuro
she që shihet

shpesh në skeçet hu-
moristike të organi-
zuara në emisionin e
"Xing me Ermalin".
Ndërkohë që më parë
ajo ka qenë fituesja e
Miss Kosova Europe
tani shumë shpejt do të
sjellë në jetë një film se-
rial ku do të ketë rolin
e personazhit kryesor.
Në një intervistë për
"Vip Pages" të "Gazeta
Shqiptare" Arjola Aliaj
ka folur për projektin
e saj më të fundit, film-
in "Gjurmë pa shenjë".
"Një person publik më
ka ofruar një shumë të
madhe thjeshtë për të
më takuar live". Për
më tepër në intervistën
e mëposhtme.

Jeni modele dhe sëJeni modele dhe sëJeni modele dhe sëJeni modele dhe sëJeni modele dhe së
shpejti do t'ju shohimshpejti do t'ju shohimshpejti do t'ju shohimshpejti do t'ju shohimshpejti do t'ju shohim
edhe në një film. Siedhe në një film. Siedhe në një film. Siedhe në një film. Siedhe në një film. Si
lindi pasioni për ekra-lindi pasioni për ekra-lindi pasioni për ekra-lindi pasioni për ekra-lindi pasioni për ekra-
nin?nin?nin?nin?nin?
Për sa i përket artit do
i provoj të gjitha fush-

at, sidomos te aktrimi që
është pjesë e imja dhe krye-
sorja në artin që dua të bëj.
Meqenëse eksperienca ime si
modele më ka ndihmuar të
jem pjesë e shumë eventeve
kombëtare e ndërko-

mbëtare, duke qenë më afër
personave të fushës së kine-
matografisë kjo më ka bërë
ta vë në provë veten si ak-
tore e disa skeçeve të vogla,
që më pas do kthehej në pa-
sion për të provuar skenat

dhe rolet e mëdha.
Së shpejti do të vini me njëSë shpejti do të vini me njëSë shpejti do të vini me njëSë shpejti do të vini me njëSë shpejti do të vini me një
film të titulluar "Gjurfilm të titulluar "Gjurfilm të titulluar "Gjurfilm të titulluar "Gjurfilm të titulluar "Gjurmë pamë pamë pamë pamë pa
shenjë". Si u bëtë pjesë eshenjë". Si u bëtë pjesë eshenjë". Si u bëtë pjesë eshenjë". Si u bëtë pjesë eshenjë". Si u bëtë pjesë e
kastit?kastit?kastit?kastit?kastit?
Për fat të mirë regjisorin e
filmit Maxim Alidini e kam
mikun më të mirë, përveç
miqësisë ndajmë të njëjtin
pasion për botën e artit.
Kemi pasur fatin të punojmë
shumë herë së bashku në
shumë projekte. Kur mu of-
rua roli si personazh pro-
tagonist në film, ndjeva ako-
ma më shumë besim në
vetvete përderisa dhe ai e pa
të arsyeshme që mund ta
bëja këtë rol.
Për çfarë bëhet fjalë dhePër çfarë bëhet fjalë dhePër çfarë bëhet fjalë dhePër çfarë bëhet fjalë dhePër çfarë bëhet fjalë dhe
çfarë roli keni ju?çfarë roli keni ju?çfarë roli keni ju?çfarë roli keni ju?çfarë roli keni ju?
E veçanta e këtij filmi është
se është ndërtuar me bazë të
vetëm dy personave që gjatë
gjithë kohës do jenë vetëm
këto protagonistë për të dësh-
muar dashurinë e tyre të
pastër dhe vështirësitë që
kalojnë, pengesat në të cilat
hasin, rrugët nëpër të cilin
shkelin, sakrificat që bëjnë
për të mbajtur të paprek-
shme ndjenjën e tyre. Unë
kam rolin e personazhit
femër, atë lloj roli që publiku
nuk është mësuar të shohë,
anën time të ndjeshme. Do
ketë shumë lot. (Qesh)

Cila nga eksperiencat e më-Cila nga eksperiencat e më-Cila nga eksperiencat e më-Cila nga eksperiencat e më-Cila nga eksperiencat e më-
parshme ka ndihmuar mëparshme ka ndihmuar mëparshme ka ndihmuar mëparshme ka ndihmuar mëparshme ka ndihmuar më

tepër për t'ju rritur në kar-tepër për t'ju rritur në kar-tepër për t'ju rritur në kar-tepër për t'ju rritur në kar-tepër për t'ju rritur në kar-
rierë?rierë?rierë?rierë?rierë?
Si fillim ka qenë pjesëmar-
rja në Miss Kosova Europe
ku fitova çmimin e parë dhe
me pas përfaqësimi si Miss
Kosova 2017 në Maltë ku u
zhvillua eventi Miss Eu-
rope, duke u cilësuar si
Princesha e Kosovës për Eu-
ropën. Më pas kam marrë
role për të disatën herë në
skeçet tek emisioni Xing me
Ermalin. Pa harruar të për-
mend kompaninë Moneymu-
sic Productions ku aktual-
isht jam imazh i kompanisë
dhe menaxhere e projekteve
të ndryshme që po zhvil-
lojmë.
VVVVVijoni në rijoni në rijoni në rijoni në rijoni në rrrrrrugën e mode-ugën e mode-ugën e mode-ugën e mode-ugën e mode-
lingut? A keni pasur propo-lingut? A keni pasur propo-lingut? A keni pasur propo-lingut? A keni pasur propo-lingut? A keni pasur propo-
zime nga fotografë apo sh-zime nga fotografë apo sh-zime nga fotografë apo sh-zime nga fotografë apo sh-zime nga fotografë apo sh-

Pamela Aliaj
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Fituesi i RTSH që do të përfaqësojë Shqipërinë në "Eurovizion" do të jetë Eugent Bush
pepa, i cili është edhe  i pari shqiptar që do të konkurrojë mes shumë të tjerëve. Pak javë

më vonë, Qipro vendosi një shqiptare si prezantuesen e tyre. Fjala është për Eleni Foureira,
e cila do të këndojë "Fuego". Teksa, pak ditë më parë Itali përzgjodhi këngëtarin Ermal Meta
për të kënduar në skenën e "Eurovizion". Por tani është zbuluar se një tjetër këngëtar po
synon të këndojë në EuroSong. Fjala është për Shpat Kasapin, i cili i ka dërguar këngën e tij
seleksionueseve të Maqedonisë për këtë garë muzikore. Do të shohim nëse edhe Maqe-
donia, do të zgjedhë një këngëtar shqiptar për t'i përfaqësuar. Mesa duket do të shkojë 4
numri i shqiptarëve që do të pushtojë "Eurovizionin". Sa janë shanset për të fituar?!

Këngëtarja Enca Haxhia ditën e djeshme ka publikuar disa imazhe në rrjetet sociale,
pasi ka dalë live në "Instastory" pasi kishte bërë make up-in. Por ndjekësit e saj

mesa duket nuk e kishin aspak mendjen tek look-u i saj ndërsa u është tërhequr vë-
mendja nga ekspozimi i gjoksit të saj bombastik. Mesa duket këngëtarja edhe pse e
rregulluar shumë bukur nuk ka pasur qëllim të ekspozojë make up-in pa harruar të
çmendë fansat duke dalë vetëm me të brendshme dhe me një jelek sipër. "Dukja për
Valentin", shkruan në përshkrimin e një fotografie të publikuar në "Instagram" Enca,
ndërsa në "InstaStory", publikoi disa video duke treguar fytyrën pas rregullimit te artisti
i makijazhit. Megjithatë, në pozat që ka marrë, Enca nuk ka harruar të vërë në pah
gjoksin e saj të bujshëm. Vështirë të ketë vëmendjen në këtë mënyrë.

Enca shfaqet e kuruar,
por ndjekësit e kanë

mendjen te gjoksi i saj

4 SHQIPTARË NË "EUROVIZION"?
Jo vetëm Eugent Bushpepa, por edhe

ky këngëtar shqiptar konkurron?

tëpi të njohura modelingu?tëpi të njohura modelingu?tëpi të njohura modelingu?tëpi të njohura modelingu?tëpi të njohura modelingu?
Modelingu është një ndër
hobet e mia. S'kam ndër-
mend të heq dorë. Kam pa-
sur oferta të ndryshme nga
shtëpi të ndryshme të modës
por që aktualisht jam e
fokusuar në këtë projekt.
Cilat janë planet për të ardh-Cilat janë planet për të ardh-Cilat janë planet për të ardh-Cilat janë planet për të ardh-Cilat janë planet për të ardh-
men?men?men?men?men?
A ta mbarojmë një herë këtë?
(Qesh)
Cila është shifra më joshëseCila është shifra më joshëseCila është shifra më joshëseCila është shifra më joshëseCila është shifra më joshëse
që ju kanë ofruar për një setqë ju kanë ofruar për një setqë ju kanë ofruar për një setqë ju kanë ofruar për një setqë ju kanë ofruar për një set
fotografik?fotografik?fotografik?fotografik?fotografik?
Të të numëroj zerot pas
presjes? (Qesh)
A do të pranonit të pozonitA do të pranonit të pozonitA do të pranonit të pozonitA do të pranonit të pozonitA do të pranonit të pozonit
nudo artistike? Për çfarënudo artistike? Për çfarënudo artistike? Për çfarënudo artistike? Për çfarënudo artistike? Për çfarë
vlere?vlere?vlere?vlere?vlere?
Arti nuk njeh kufi, nuk ka
ndonjë përkufizim. Unë
s'jam njohur akoma me
kufijtë e mi.
Gjatë konkurseve të buku-Gjatë konkurseve të buku-Gjatë konkurseve të buku-Gjatë konkurseve të buku-Gjatë konkurseve të buku-
risë që keni marrë pjesë arisë që keni marrë pjesë arisë që keni marrë pjesë arisë që keni marrë pjesë arisë që keni marrë pjesë a
keni vëne re ndonjë fenom-keni vëne re ndonjë fenom-keni vëne re ndonjë fenom-keni vëne re ndonjë fenom-keni vëne re ndonjë fenom-
en shqetësues që kenien shqetësues që kenien shqetësues që kenien shqetësues që kenien shqetësues që keni

dashur ta denonconi?dashur ta denonconi?dashur ta denonconi?dashur ta denonconi?dashur ta denonconi?
Kam hyr për të konkurru-
ar jo për të hetuar. (Qesh)
Natyrale apo me ndërhyr-Natyrale apo me ndërhyr-Natyrale apo me ndërhyr-Natyrale apo me ndërhyr-Natyrale apo me ndërhyr-
je  estetike? Cila ështëje estetike? Cila ështëje estetike? Cila ështëje estetike? Cila ështëje estetike? Cila është
paraqitja ideale e një mod-paraqitja ideale e një mod-paraqitja ideale e një mod-paraqitja ideale e një mod-paraqitja ideale e një mod-
eleje sipas jush?eleje sipas jush?eleje sipas jush?eleje sipas jush?eleje sipas jush?
Në botën e artit femra ësh-
të gjithmonë e bukur kësh-
tu që një femre nuk i
nevojiten ndërhyrjet este-
tike. Nuk kam bërë asnjë
ndërhyrje estetike dhe nuk
kam ndërmend të bëj. Më
pëlqen vetja ime kështu si
jam e ndihem shumë mirë.
Një modele kaq simpatikeNjë modele kaq simpatikeNjë modele kaq simpatikeNjë modele kaq simpatikeNjë modele kaq simpatike
vështirë të kalojë pa uvështirë të kalojë pa uvështirë të kalojë pa uvështirë të kalojë pa uvështirë të kalojë pa u
vënë re. Cili është propo-vënë re. Cili është propo-vënë re. Cili është propo-vënë re. Cili është propo-vënë re. Cili është propo-
zimi më interesant  qëzimi më interesant  qëzimi më interesant  qëzimi më interesant  qëzimi më interesant  që
keni marrë? Si keni re-keni marrë? Si keni re-keni marrë? Si keni re-keni marrë? Si keni re-keni marrë? Si keni re-
aguar?aguar?aguar?aguar?aguar?
Më ka ofruar një person
publik një shumë të mad-
he thjeshtë për të më
takuar live. Reagimi im:
Personi i kërkuar nuk ësh-
të i disponueshëm. (Qesh)
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Vogëlushja Raina Bilbili triumfon në
Gjeorgji, mahnit publikun me violinën e saj

98 VJET KRYEQYTET, GËZIM
E HARE MES TIRANASVE

Ishte viti 1920, kur Kongresi i Lushnjës për shumë arsye bindëse

vendosi që kryeqyteti i shqiptarëve do të ishte Tirana, e sot 98 vjet

më vonë, kjo ditëlindje festohet nga komuniteti tiranas. Me iniciativë

të shoqatës "Tirana" dhe mbështetjen financiare të Ilir Demnerit, më

11 shkurt familjet e vjetra tiranase u mblodhën bashkë për të përkuj-

tuar këtë datë të rëndësishme në historinë e tyre, por edhe të të gjithë

Shqipërisë. Pjesëmarrës në drekën e organizuar ishte dhe kryetari i

Këshillit Bashkiak, Aldrin Dalipi dhe kryetari i njësisë bashkiake nr.2,

Florjan Pullazi. Këto foto janë shkëputur nga festa e madhe që bash-

koi tiranasit në 98-vjetorin e shpalljes kryeqytet.

Rikthehen Era dhe Fatoni?
Ja ku janë parë së bashku

Në Tbilisi të Gjeorgjisë uzhvillua konkursi "WorldRising Star 2018", ku padyshimShqipëria e Kosova jo vetëm upërfaqësuan, por morën edheçmime vlerësuese nga juria.Vogëlushja nga Tirana, RainaBilbili, talent në violinë, moriçmimin më të rëndësishëm nëkëtë event ndërkombëtar, "BestTalent Grand Prix Supreme".Juria e publiku mbetën të mahni-tur nga tiranasja e vogël, ndërsame çmime të rëndësishme uvlerësuan edhe Erald Ibrahimi,Xheneta Jonuzi Kosovo, SuelaHalili, Agnesa Tusha dhe LuenaIbrahimi nga Kosova. Flamurikosovar u ngrit për herë të parënë Gjeorgji, edhe pse ky shtetende nuk e ka njohur pavarësinëe Kosovës.

Ditën e djeshme Era Istrefi është parë duke drekuar me ish-menax
herin dhe njëkohësisht edhe ish-të dashurin e saj, Faton Shoshi.

Mos vallë Era është kthyer në krahët e ish-të dashurit të saj, të cilin e

kishte edhe menaxher, Faton Shoshi? Çifti janë takuar pas pothuajse tre

muaj ndarjeje dhe takimi i tyre ka shkuar shumë mirë. Kështu se paku

ka thënë një dëshmitar, i cili i ka parë çiftin duke drekuar në restorant

"Rron" në Prishtinë, por që nuk ka mundur të fotografojë për shkak të

pozitës që kanë qenë të ulur çifti e që ishte shumë private. Sipas këtij

dëshmitari, çifti kanë folur dhe kanë buzëqeshur për më shumë se një

orë në këtë restorant dhe disponimi është dukur i mirë.
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Dy skandalet që po tronditin opozitën,
ai erotik dhe ai parlamentar
Pas zbardhjes së bisedës me nota erotike mes dy deputetëve të PD, Grida
Duma dhe Ervin Salianji vjen edhe reagimi i parë nga radhët e Partisë
Demokratike. Përmes një statusi në rrjetet sociale, sekretari i përgjithshëm i
PD-së,  Arben Ristani reagoi lidhur me videon që ka shkaktuar tërmet në
mediat shqiptare. Ristani e cilëson këtë bisedë skandaloze dhe kërkon nga
aktorët që të reagojnë për të sqaruar këtë rast. Skandaloze nëse është e
vërtetë, akoma me tepër nëse është e stisur. Nisur nga kjo bindje dhe kjo
optikë, ftoj aktorët dhe faktorët e kësaj ngjarje të ushtrojnë të drejtën e
tyre ligjore në funksion të zbardhjes së të vërtetës", shkruan Ristani. Edhe
ish-zëdhënësja e Partisë Demokratike,
Oriela Nebiaj reagoi dje e indinjuar
pas publikimit të bisedës erotike mes
deputetit të PD Ervin Salianji dhe G.
D. Përmes një reagimi të shkurtër, ajo
komenton dy skandalet  më të
bujshme të këtyre dy ditëve brenda
"selisë blu". Teksa komenton bisedën e
zbardhur mes deputetëve të PD, ajo
nënvizon refuzimin e mandateve të
deputetes nga dy kandidatet femra në
listën e PD në qarkun e Beratit, të
cilën e cilëson si ngjarje të shëmtuar.
"Kjo puna e refuzimit të mandateve
nga zonjat në Berat me duket me e
shëmtuar se të gjithë mesazhet erotike
të parlamentit të mbledhura bashkë",
shkruan Oriela. Për këtë ngjarje re-
aguan edhe mjaft të rinj që e shohin
PD-në si alternativë më të mirë qever-
isëse dhe s'mund të pajtohen me ngjarje
të tilla. Indrit Vokshi, drejtues i Depar-
tamentit të Rendit, Sigurisë e Luftës
Kundër Kriminalitetit në PD Lezhë dhe
anëtar kryesie i kësaj dege, thotë se do
ishte e lehtë që sot të heshtej, por ai
ndjen se nuk duhet heshtur. Vokshi
shton se kjo ka kosto për Partinë
Demokratike, e cila duhet të bindë
njerëzit se është alternativë më e mirë.
Ndërkohë, shprehet se veprimi i turp-
shëm i Salianjit fakton krejt të kundërtën. "Mbi "mesazhet erotike" të de-
putetëve nën siglën e PD. Nuk lindëm me PD. Na bënë prindërit. Kur ishim të
vegjël në shtëpi na thoshin se kryetari është Sali Berisha i cili glorifikohej si
burrë i ndershëm, familjar, profesor-doktor, kardiolog i mirë, nuk pi as alkool,
as drogë, as duhan, nuk luan bixhoz, as është imoral. Por është trim. Ky ishte
shembulli që na shërbehej, pra këto cilësi duhet të ndiqni. Njerëzit mund të mos
ishin as aq trima, as aq të shkolluar e as ashtu si ai, mirëpo ai përfaqësonte atë
çka ata e vlerësonin megjithëse vetë nuk mund ta arrinin. Ndaj ishte ai për-
faqësuesi i tyre, sepse ishte diku më lart. Kjo është e vërteta".

Angela Merkel ka çantë më
të lirë se Anita Haradinaj
Çifti Haradinaj bashkërisht ditë më parë ishin pjesë e ceremonisë së organi

zuar nga ambasada e Kosovës në Amerikë për 10-vjetorin e pavarësisë së
Kosovës. Por gjatë kësaj vizite në Washington vëmendjen mori bashkëshortja
e kryeministrit, e cila u fotografua me një çantë që mbante logon firmës
'Louis Vuitton'.Sipas çmimit zyrtar të vendosur nga kompania 'Louiss Vuit-
ton', kjo çantë që mbante ajo kushtonte 1,920 dollarë (1563 euro, sipas
kursit aktual të këmbimit).  Çmimi i kësaj çante ngjalli reagime të shumta,
gjë që bëri të reagojë edhe vetë bashkëshortja e Haradinajt duke mos treguar
nëse çanta e saj ishte blerë në kompaninë e njohur, por duke reaguar ashpër
'mos u merrni me çantat e mia'. Një krahasim i thjeshtë i bërë mes Anita
Haradinajt dhe gruas më të fuqishme në botë, Angela Merkel, e cila krahas
fuqisë që ka dhe pasurisë që posedon, del të jetë një 'zonjë e thjeshtë'. Angela
Merkel si kancelare e shtetit pothuajse më të fortë në botë, posedon çanta të
cilat janë edhe deri pesëfish më të lira se ajo, e cila mban Anita Haradinaj,
çantë e kompanisë franceze Longchamps, çmimi origjinal 300 euro.

Në Ditën Botërore të Radios, Presidenti Ilir Meta ka takuar disa ikona të
radios shqiptare si për të përkujtuar këtë datë simbolike. Meta shtrëngoi
duart edhe me Kozeta Mamaqin, nënën e deputetit të ndjerë Sokol Olldashi,
zërin e bukur radiofonik në RTSH. "Të dashur miq, me rastin e Ditës
Botërore të Radios, ishte kënaqësi e privilegj të takoja ikonat e radios sh-
qiptare ndër vite, jo thjesht për të përkujtuar një datë simbolike, por edhe
për të vlerësuar në radhë të parë kontributin e tyre dhe të gjithë drejtuesve,
gazetarëve e komentatorëve të mrekullueshëm, por edhe teknikëve të pal-
odhur të radios, që sot nuk janë më midis nesh. Viti i UNESCO-s për Radion
dhe Sportin, duhet të shërbejë për t'u bërë thirrje të rejave e të rinjve sh-
qiptarë të merren me sport, larg veseve, larg varësisë ndaj drogës dhe simu-
lantëve të tjerë, larg obezitetit dhe vetë-izolimit",-shkruan Presidenti ndërsa
ndan edhe këtë foto.

Presidenti Meta i shtrëngon dorën nënës
së Sokol Olldashit, Kozeta Mamaqi

BULEVARDI
POLITIK

Na merrni seriozisht!

Na merrni seriozisht!

BULEVARDI
POLITIK
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"I lumtur të luaj në Shqipëri në
një koncert përkrah Inva Mulës"

KONCERTI

Benjamin Ziervogel
Violina e parë e Vjenës në Tiranë,
luan 'Margjelo' e 'Dashnor t'u bana'

Të enjten "Viena salutes Tirana", artistët që
interpretojnë dhe programi shqiptaro-austriak

Fatmira Nikolli

Benjamin Ziervogel sapo ka
mbërritur në Tiranë kur e
takojmë. Në aeroport e ka

pritur një taksist, me të cilin kanë
biseduar gjerë e gjatë nga Rinasi
për në qytet, madje në një bar në
bllok, kanë pirë edhe nga një gotë.
Krejt si një njeri i thjeshtë i them,
si një ballkanas. Ziervogel qesh
dhe thotë për "Gazeta Shqiptare"
se, mbase puna në Slloveni e ka
afruar më shumë me gjakun ball-
kanik a me stilin e gadishullit.

E megjithatë, Ziervogel është
violina e parë e Vjenës, i lindur në
Austri dhe tanimë koncertmaestro
i Orkestrës Simfonike të RTV Sllo-
venisë.

Duket vërtet i lumtur që është
në Shqipëri, ndryshe prej frazës
standarde të kujtdo që e pyet se si
ndihet në vendin tonë. "Unë jam i
kënaqur që jam këtu dhe fakti që
do të luaj në një koncert me Inva
Mulën, më bën vërtetë të ndihem
mirë". E pyes pse dhe më thotë se
ka qenë fare adoleshent kur sopra-
noja shqiptare, njëherë një artiste
ndërkombëtare që ka prekur
skenat më të mëdha të botës, u bë
pjesë e "Fifth element". "Isha ado-
leshent. Atëkohë pati një lloj 'de-
bati' se cila soprano do të interpre-
tonte, çka më bëri mua ta ndjek
ende më me shumë vëmendje dhe
më pas lexova se sopranoja se ish-
te Inva Mula. Pastaj e dëgjova dhe
u mahnita. Ndaj, të qenit me të në
një skenë më bën shumë të lum-
tur", - thotë Benjamin. Arsyeja pse
është në Tiranë? Një koncert që
pritet të jetë madhështor: "Vienna
Salutes Tirana" mbahet me 15 sh-
kurt në orën 19:00 tek Pallati i Kon-
greseve. Ai çel Vitin Kulturor Aus-
tri - Shqipëri 2018 me artistët e
mirënjohur Inva Mula (Soprano)
dhe Ramon Vargas (Tenor), Genc
Tukiçi (pianist dhe kompozitor),
Benjamin Ziervogel (violina e parë)
& ACIES Quartet, Thomas Tatzl
(bass bariton), Günter Haumer
(bariton) dhe me pjesëmarrjen e
artistëve të Teatrit të Operas dhe
Baletit, Vikena Kamenica (sopra-
no), Enada & Gerd Vaso (balerinë
të parë & koregrafë). Koncerti "Vi-
enna Salutes Tirana" u parala-
jmërua nga ambasadori i Repub-
likës së Austrisë në Shqipëri Jo-
hann Sattler në fund të janarit. Ai
bëhet i mundur nga bashkëpuni-
mi i kësaj ambasade për Vitin Kul-
turor Austri – Shqipëri 2018
RRËFIMI I VIOLINËS
SË PARË TË VJENËS

Benjaim Ziervogel ka qenë
nxënës i Igor Ozim, Benjamin
Schmid, James Buswell dhe Jo-
seph Kalichstein, madje, ka marrë
mësime me Isaac Stern. E pyes sa
kanë ndikuar ata te ai. "Secili të jep
diçka. Duke parë e mësuar prej më
të mirëve do marrësh patjetër", -
thotë Ziervogel. Mandej, intereso-
hem të di, nëse ai, kur ka qenë i
vogël, ka punuar me orë të tëra,
paradite e pasdite, duke u ushtru-
ar për të qenë ai që është sot. "Kam
punuar shumë, por jo orar e pa
orar. Rëndësi ka të mësosh tekni-
kat, të perfeksionohesh në tekni-
ka më pas, pjesët bëhen me të leh-
ta. Sigurisht që duhen prova, por
në raste turesh koncertore është e
pamundur të ushtrohesh shumë.

Të duhet që në 10 ditë të kesh pesë
koncerte me pjesë të ndryshme.
Ndërkaq, duhet të udhëtosh, nga
një vend në tjetrin, të bësh prova
me orkestrat që luan dhe koha për
ushtrim vetjak mbetet më e sh-
kurtër, ndaj ka shumë rëndësi

teknika. Pasi ta përvetësosh atë
është më e lehtë", - thotë Ziervogel.

"A nuk ke pasur një fëmijëri, ku
prindërit të linin në dhomë të ush-
troheshe për orë të tëra? Ai qesh
dhe mohon. 'Oh, jo, falë Zotit.
Prindërit e mi nuk ishin të fiksuar.

Nuk kanë të bëjnë me muzikën.
Unë kam pasur gjyshen që luante
në piano dhe mbase e kam marrë
nga ajo".

A kanë vështirësi shkollat e
ndryshme të Lindjes e Perëndim-
it? Ziervogel pohon, por pa i dhënë
shumë rëndësi.

Ai luan me një violinë 'Domeni-
co Montagnana' të vitit 1727. E
pyes nëse magjia e tingujve është
e 'Domenico Montagnana'-s apo e
Benjamin Ziervogel. Ai qesh dhe
thotë se ka luajtur me disa lloj vio-
linash. "Sigurisht, secila violinë ka
tingullin e saj dhe Domenico Mon-
tagnana është ndër më të mirat.

Por, unë kam luajtur
edhe me Strtadivarius,
kam luajtur edhe me vio-
lina më të lira dhe
shpesh veç llojit të vio-
linës ka të bëjë artisti".

Shqipëria? Si erdhe
këtu, të propozuan, apo
ishit i interesuar? "Më
propozuan dhe pranova
menjëherë", - thotë vio-
linisti. Ndërsa kur e
pyes se çfarë ka ndër-
mend të shohë, thotë se
do shumë të shohë sa
më shumë, por pyetja
do marrë përgjigje pas
koncertit.

Si është për një
vjenez të luajë Mar-
gjelon? Violinisti qesh
dhe thotë se ka dëg-

juar disa versione të këngës kur pa
që do ishte në program. Ishte në
një farë mënyre kurioz para se të
dëgjonte pjesën e ripunuar nga
Genc Tukiçi.

"Janë dy këngë që do i luaj me
Genc Tukiçin dhe Inva Mulën:
Dashnor t'u bana dhe Margjelo.
Kam dëgjuar në youtube disa ver-
sione të Margjelos, që është këngë
më e famshme, thjesht për të di-
tur si tingëllon. Por sigurisht, ne
do punojmë me ripunimin që i ka
bërë Genc Tukiçi këngës".

Nga pjesët klasike, Ziervogel
përmend Johann Strauss, Richard
Strauss, Franz Lehar, Massenet,
etj.

ERMAL META, GAZETARËVE SHQIPTARË:
MOS SPEKULONI ME BABAIN TIM

Këngëtari shqiptar, Ermal Meta që fitoi çmimin e parë në festi
valin e këngës në Itali 'Sanremo', ka reaguar ashpër ndaj

lajmeve që janë bërë në Shqipëri për të. Në media qarkulloi lajmi
se ai i është drejtuar të atit bastard në postfestivalin e Sanremos
para gazetarëve. Gjithçka nisi nga një portal italian që shkruante
se Meta në postfestival ka folur për dhunën në familje e për të atin.

Por, për sa më sipër reagoi dje edhe vetë këngëtari. Këngëtari
tha dje se kur ka përdorur
fjalën 'bastard' nuk ka për-
mendur asnjë emër, duke sh-
tuar se gabojnë rëndë të gjithë
ata që shtojnë babain e tij pas
kësaj fjale. Ai shkruan se kën-
ga që fitoi 'Sanremon' është
kundër terrorizmit dhe asgjë
më shumë.

"Mesazh për të gjithë
gazetarët shqiptarë: Mos spe-

kuloni mbi jetën time, ju nuk dini asgjë nga jeta ime. Kur në
atë intervistë përdora fjalën "bastard" nuk thashë asnjë emër.
Mos e shtoni ju atë emër, sepse gaboni rëndë jo vetëm me mua,
por edhe me familjen e personit për të cilin po shkruani ose po
flisni. Kënga që fitoi festivalin e Sanremos është kundër terror-
izmit, asgjë më shumë. Shpresoj mos të lexoj më gjëra të tilla.
Faleminderit për vëmendjen", shkruan Meta.

Në foto:
Benjamin Ziervogel
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Vijon ende përplasja mes
Ministrisë së Kulturës dhe
artistëve për godinën aktu-

ale të Teatrit Kombëtar, projektin
e hamendësuar për një godinë të
re, frikën për një teatër me "kullë"
dhe ndryshimin e ligjit për artin e
kulturës.

Dje, një pjesë e Sindikatës së
Artistëve të Skenës dhe Ekranit
kanë takuar Avokaten e Popullit,
Erida Ballanca, ku kanë bërë anke-
sat e tyre sa i takon mënyrës si po
procedohet me ndryshimet në
ligjin për artin dhe kulturën, ndër-
sa morën premtimin se dialogu mes
artistëve dhe Ministrisë do të jetë
në vëmendjen e institucionit të
avokatit të Popullit.

Por ndërkaq, Mirela Kumbaro
ministre e Kulturës, përmes zyrës
së shtypit, kishte njoftuar se do të
ishte në një takim me kreun e
KMSH, Skënder Brucaj për një
marrëveshje për restaurimin e
xhamive monument kulture.

Rasti u shfrytëzua nga ministria
dhe mediat për pyetje mbi debatin
ministri-artistë.

"Që ditën e shtunë kabineti i
Ministrisë është vënë në kontakt
me artistët e skenës dhe ekranit,
të cilët i kemi ftuar dhe kemi kon-
firmuar ftesën e ministres për ta
bërë një tryezë nesër (sot) me ta,
të mërkurën në Ministrinë e Kul-
turës, për të diskutuar mbi të
gjitha pyetjet dhe për të ndërmar-
rë iniciativa të reja. Ky proces kon-
sultimi vetëm sa ka filluar dhe fil-
lon siç e parashikon ligji me pub-
likimin e nismave ligjore, të cilat
diskutohen në të gjitha nivelet.
Jemi duke organizuar tryeza.
(Par)Dje kemi pasur një takim me
përfaqësues të Skenës së Pavarur
të gjinive të ndryshme, ku hapëm
terrenin për të marrë iniciativa të
tjera të përbashkëta në interes të
kulturës",-tha ministrja e Kulturës
Mirela Kumbaro.

E pyetur nga mediat, ajo tha se
Teatri Kombëtar do të vijojë të jetë
ku është sot dhe madje do të jetë
në funksion me të gjithë parame-
trat. Pohoi se nuk do të preket sal-
la, e cila do të vijojë të përdoret nga
trupa,  dhe së cilës, sipas ministres,
i shtohen edhe dy salla të reja te
Turbina.

Kumbaro e vuri theksin te ajo që
sipas saj, është një zgjerim hapësir-
ash, megjithëse artistët kanë shpre-
hur frikën e një "teatri me kullë"-
çka nënkupton një godinë që nda-
het mes teatrit dhe ndonjë biznesi
të mundshëm. Të trembur nga
shembulli i stadiumit, lufta për të
cilin, u humb nga aktivistët e mon-
umenteve, artistët, kanë nisur prej
ditësh protestën. "Do të zgjerohen
hapësirat. Teatri ka një autorizim
të tillë fizik dhe konstruktiv që
bëhet i parikuperushëm, por deri
ditën që do të kemi projektin për
një teatër të ri në të njëjtin truall,
ai do të jetë funksional për trupën"-
deklaroi ministrja, dhe e pyetur nga
mediat nëse godina do jetë vetëm
për teatrin, ajo vetëm pohoi.

"Nuk ka asnjë projekt ekzistues
për rindërtimin e Teatrit Ko-
mbëtar. Kemi bindjen që do të
ndërtojmë aty ku është teatri ekz-
istues një teatër tjetër, të ri, siç

Artistët takojnë Avokaten e
Popullit, nesër takimi mes
ministres dhe protestuesve

PERPLASJA

PROTESTA E ARTISTËVE
Kumbaro: Teatri Kombëtar nuk

zhvendoset, i riu në të njëjtin truall
Rama për artistët: Çfarë
plasje kanë? Askush s'na
jep dot leksione

Fatmira Nikolli

duhet, me të gjithë parametrat e
një Teatri Kombëtar, siç e meri-
tojnë historia e teatrit, por edhe e
ardhmja e teatrit"-tha Kumbaro,
duke mohuar se të ketë thënë se
tek Teatri Kombëtar do të vendoset
TOB dhe se ajo godinë nuk është e
Teatrit Kombëtar. "Ajo sallë, ajo
godinë do të vazhdojë të jetë në
administrim të Teatrit Kombëtar"
tha ministrja e kulturës.
"KEQKUPTIMET
E PAMBARUEME"

Për sa i takon projektligjit, Kum-

baro, ritha se ka një keqkuptim.
Duket sikur artistët nuk kuptojnë
projektligjin.

"Kam përshtypjen që ka me
shumë një keqkuptim, kemi mar-
rë një nisëm ligjore për të decen-
tralizuar kompetencat që sot i ka
vetëm Ministria e Kulturës, në për-
fitim të institucioneve të artit dhe
të kulturës, dhe në përfitim edhe
të institucioneve të tjera publike,
të cilat duhet të nxiten për të fi-
nancuar art dhe kulturë sikur janë
bashkitë. Ndërkohë jemi vetëm në

Pjesa e Stefan Çapalikut "Një
engjëll në katin e njëm-

bëdhjetë" me regji nga vetë au-
tori vjen në skenën e Teatrit të
Metropolit.

Premiera është një komedi
urbane, e cila i kalon kufijtë e
postmodernes drejt asaj që
thirret estetikë e artit bash-
këkohor, duke kërkuar kështu
edhe një gjuhë teatrore bash-
këkohore.

Vepra e shkruar nga vetë
Çapaliku ka premierën në
datën 15 shkurt, në të cilën in-
terpreton një kastë e
përzgjedhur aktorësh si Ervin
Bejleri, Ilirda Bejleri, Erjon
Hinaj, me skenografinë e
Sadik Spahisë, koreografia nga
Gjergj Prevazi dhe muzikë nga
Agron Shala.

"Një engjëll në katin e 11"
është një ndër 25 veprat e tij
dramatike, e cila shënon një
ngjarje në estetikën e veprave
të veta, duke i hapur shteg dra-
maturgjisë së mbështetur në
ngjarjet e mendjes.

 "NJË ENGJËLL NË KATIN E NJËMBËDHJETË" NË TEATËR

Ngjarjet e shfaqjes zhvillohen
në një stacion treni, gjatë natës.
Askush në të përveç dy
udhëtarëve të rastësishëm dhe më
pas, si çdo njohje tjetër, edhe kjo,
mediokre. Një apartament në ka-
tin e njëmbëdhjetë. Një çift po bën
dashuri. Telefoni ndërpret flirtin
e tyre: burri i saj do të arrijë nga
çasti në çast.

Djali do t'ia mbathë, por ashen-
sori është jashtë funksionit. Nëse
merr shkallët, rrezikon të ndesh-
et me fytyrën e burrit. As nuk
mund të hidhen nga dritarja.

Pikërisht në çastin kur
ai mendon, kur koha
mbaron, ka një trokitje
në derë. Në vend të
burrit, shfaqet një
dëshmitar i Jehovait,
duke mbajtur një Bibël
në dorë. Atij po i mer-
ret fryma nga shkallët
dhe nuk ndihet mirë. I
riu dhe gruaja i japin
atij ndihmën e parë.
Dëshmitari i Jehovait,
vjen në vete dhe fillon

një fjalim patetik rreth familjes.
Dhe si për të dashur t'i japë me
të vërtetë fund fjalimit të vet, ai
vdes. Dashnorët e vendosin atë
në shtratin e tyre dhe fillojnë të
flasin për jetën e vet. Ndërkaq,
burri që pritet nuk vjen kurrë.
Ai është thjesht një fiksim i
mendjes së tyre të lodhur nga
rutina e një marrëdhënie ba-
nale. Prapë një stacion treni
natën. Askush në të përveç dy
udhëtarëve të rastësishëm dhe
më pas, si çdo njohje tjetër,
edhe kjo, mediokre.

proces konsultimi, konsultimi ësh-
të hapur, do të marrë gjithë kohën
që duhet, edhe për artistët, edhe
për grupet e interesit",-tha ajo.

Sa i takon takimit të ditës së
mërkurë kur parashikohet takimi
artistë-ministri, Kumbaro tha se
pas takimit me përfaqësuesit e
Skenës së Pavarur Kulturore
"kemi ftuar që të shtunën dhe e
kemi konfirmuar dhe dje me zo-
tin Celo Aliaj dhe zotin Çipi, për-
faqësues të sindikatës së ak-
torëve, të cilët i kemi ftuar nesër

në ministri me një grup përfaqë-
suesish të sindikatës, për të dis-
kutuar për të gjitha shqetësimet
e artistëve".

Mbrëmë, rreth orës 19:00, kreu
i SASE, Kastriot Çipi, shkruante
në FB se: “Ndërkohë që artistët,
me në krye Robert Ndrenikën, e
presin Ministren e Kulturës në
Teatrin Kombëtar, stafi i ministres
po fton artistët me telefon për një
takim në Ministri, në të njëjtën orë.

Nesër ora 16, kush është me min-
istren le të shkojë në Ministri.
Kush është me Teatrin Kombëtar
të vijë në Teatrin Kombëtar. Kaq e
thjeshtë është!” Edhe në darkë,
ministria dhe artistët nuk kishin
rënë dakord për vendin e takimit.
NDËRHYN KRYEMINISTRI

Edhe kryeministri Edi Rama
është përfshirë në debatin mes
artistëve me ministren e Kulturës.
Ka qenë një komentues që e ka
nxitur reagimin e tij, teksa e ka
pyetur nëse i kishte dëgjuar
Ndrenikën dhe Asqeriun. Në
përgjigje, Rama shkroi se nuk i ka
dëgjuar dhe se debati sipas tij, ësh-
të pa asnjë vlerë, duke shtuar se
askush nuk i jep dot leksione. "Jo,
Andi nuk i kam dëgjuar dhe nuk e
di çfarë plasje kanë, po di që debati
për të mbrojtur godinën e rrënuar
teatrit, është një debat i stërvjetër,
i stërlodhur dhe pa asnjë vlerë e
asnjë kuptim sot! Sa ka bërë qever-
ia ime për teatrot, muzetë, stadiu-
met në vetëm 4 vjet nuk i kane bërë
të gjitha qeveritë bashkë në 25 vjet!
Nuk mjaftojnë? Aspak. Por ama le-
ksione të asnjë lloji s'na jep dot
askush dhe në këto katër vjet do
bëjmë ende më shumë, përfshirë
edhe Teatrin e Ri Kombëtar, duan
s'duan ata që s'dinë çfarë duan!",
shprehej kryeministri.

Kujtojmë se reagimet e Ndreni-
kës dhe Asqeriut kanë qenë më të
ashprat, duke drejtuar grushtin
nga klasa politike për shumëçka,
duke kërkuar një teatër për 500
vjet dhe duke folur për vilat mil-
ionëshe të politikanëve dhe page-
sat pesëlekëshe të artistëve.

Në foto:
Mirela Kumbaro, ministre e Kulturës
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Nga Ilir Meta

Opinioni i   Ditës

(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)

... e të afërt për sa e sa breza, që u
rritën me zërat tuaj, me programa-
cionet e larmishme dhe tingujt
muzikorë që na përçonit nga ajo
kuti, që për shumëkënd, përfshi
edhe brezin tim, është cilësuar me
të drejtë si magjike.

Dita Ndërkombëtare e Radios na
mblodhi në këtë ceremoni jo
thjesht për të përkujtuar një datë
simbolike, por edhe për të vlerë-
suar në radhë të parë kontributin
e secilit prej jush dhe të gjithë aty-
re drejtuesve, gazetarëve e komen-
tatorëve të mrekullueshëm, por
edhe teknikëve të palodhur të ra-
dios, që sot nuk janë më midis
nesh.

Falë të gjithëve ju, ky medium
në Shqipëri arriti të merrte një
fuqi unike nga 28 Nëntori 1938,
kur daton edhe themelimi i Radio
'Tirana' dhe deri në ditët e sotme,
kur radio përballet me sfidat e pa-
shmangshme të dixhitalizimit dhe
burimeve alternative të informa-
cionit.

Kur sjell ndërmend radion, nuk
mund të mos ndaj me ju edhe fak-
tin se mundësisht, për afro dy vite,
edhe unë u përpoqa të jem një ndër
ju.

Para viteve '90, tepër i ri në
moshë, kam bërë edhe unë komen-
tatorin sportiv në emisionin e njo-
hur radiofonik në Radio 'Tirana'
"Nga njëra ndeshje në tjetrën" me
një nga ikonat e radios, Ahmet
Shqarrin.

Kjo eksperiencë modeste në
Radio 'Tirana' më sjell gjithmonë
kujtime mbresëlënëse dhe e bën
edhe më kuptimplotë afeksionin
tim për radion dhe vlerësimin mak-
simal që kam për kontributin tuaj,
në atë çfarë i keni dhënë sho-
qërisë, shpeshherë në kushte të
vështira, pse jo edhe me sakrifica.

Këtë vit Radio 'Tirana' feston 80-
vjetorin e themelimit të saj, ashtu
siç edhe një radio private, aq
shumë e dashur për publikun, "Top
Albania Radio", feston nesër 20-
vjetorin e themelimit të saj. Urime
stafeve tuaja!

Data 13 shkurt, që përkon me
ditën kur është themeluar edhe
radio e Kombeve të Bashkuara në
vitin 1946, shënohet edhe si Dita
Botërore e Radios, e cila ka për
qëllim të kujtojë fuqinë unike të
këtij mediumi në funksion të pro-
movimit, të qasjes në informacion
dhe të lirisë së shprehjes.

"Radioja ende mbetet mediumi
që arrin audiencën më të gjerë në
të gjithë botën, në kohën më të
shpejtë të mundur", thuhet në de-
klaratën e UNESCO-s.

Ndaj dhe unë uroj që kjo të mbe-
tet e vërtetë!

Fillimet e Radio 'Tiranës' lidhen
me emra tepër të shquar të kul-
turës e artit shqiptar, të diplomuar
në universitetet e konservatorët e
Evropës, si Gjergj Bubani, Hamdi

Radio mbërrin shpejt e ka
ndikim të gjerë në botë

Sulçebe, Marie Paluca, Tefta Tash-
ko, Mihal Ciko, Stoli Beli, Hysen
Vendresha, Viktori Xhaçka, Kalio-
pi Plasari, Evanthi Zoraqi-Ciko,
Anton Mazreku, Lola Gjoka, Pjetër
Gjini, Kristaq Antoniu, Liza Vorfi,
Behije Çela, Hysen Pelingu, Kel
Sata, Luçie Miloti, Bik Ndoja, Ko-
staq Nase, Bardhyle Katundi, Mi-
hal Stefa, Abdulla Grimci, Vath
Çangu etj.

Me gjithë vështirësitë e mëdha
ekonomike që po kalonte gjatë asaj
periudhë Shqipëria, nga kolektivi
i vogël i Radio 'Tiranës' bëheshin
përpjekje për pasurimin e pro-
grameve. "Ju flet Tirana" edhe pse
nën censurë, në valën e saj përçoi
vlera kulturore dhe kombëtare.

Në vitin 1962, një ngjarje tjetër
e rëndësishme jo vetëm për Radio
'Tiranën', por në përgjithësi për
jetën artistike në vendin tonë ish-
te krijimi i Orkestrës Simfonike të
Radios. Qëllimi i krijimit të saj ish-
te të siguronte dhe të mbulonte
me orë transmetimi muzikor, duke
bërë të mundur realizimin e
shumë aktiviteteve artistike që
ideonte dhe realizonte ky institu-
cion, më i madhi i të cilëve, Festi-
vali i Muzikës së Lehtë Shqiptare,
që numëron 56-të edicione deri

tani.
Radio 'Tirana' mban meritën që

përmes dy gazetarëve të saj, Al-
fons Gurashi e Agron Çobani kri-
joi shkollën e radiokronikës sh-
qiptare.

Vitet '90, era e ndryshimeve,
sollën më shumë liri për gazetarët,
por edhe më shumë hapësirë dhe
vërtetësi për dëgjuesit, të cilët e
shihnin RTSH, si të vetmin mjet

informimi për ngjarjet e vrul-
lshme që shoqëronin Shqipërinë.

Çdo reformë e bërë në Shqipëri,
çdo moment historik, çdo konflikt
social, apo çdo ngjarje artistike u
përcoll pikësëpari nga Radio 'Tira-
na', radio e cila mbulon me sinjal
të gjithë vendin.

Nëpërmjet këtij institucioni të
gjithë u ndjenë më shumë sh-
qiptarë, shqiptarët brenda kufijve,
në Kosovë dhe diasporë. Radio 'Ti-
rana', tashmë jo e vetme në tregun
radiofonik shqiptar, është një in-
stitucion unik, i dashur për milio-
na dëgjues shqiptarë brenda e jas-
htë atdheut, duke përcjellë tek ata
përmes gjuhës dhe kulturës së ko-
mbit, informimin, si një e drejtë
universale e qytetërimit.

Viti i UNESCO-s për "Radion
dhe Sportin" duhet të kthehet për

të gjitha radiot tona sportive, e jo
vetëm, një vit në shërbim të ar-
ritjeve tona sportive sot, por edhe
në rikthimin e kujtesës së të
gjithë shqiptarëve të historisë së
sportit tonë dhe të ikonave të
sportit shqiptar.

Veçanërisht ky vit duhet të
shërbejë për t'u bërë thirrje të re-
jave dhe të rinjve shqiptarë të mer-
ren me sport, të nxisë prindërit,

por edhe mësuesit për t'i  eduku-
ar fëmijët tanë me dashurinë për
sportin dhe dëshirën e garës së
bukur sportive.

Sfida për të edukuar fëmijë dhe
të rinj larg veseve, larg varësisë
ndaj drogës dhe simulantëve të
tjerë, larg obezitetit dhe vetizolim-
it është sfidë e të gjithë shoqërisë,
ku rol të jashtëzakonshëm luan si-
domos radioja e veçanërisht radio-
ja sportive dhe emisionet e saj të
bukura.

Së fundi, dëshiroj të vlerësoj të
gjithë drejtuesit, gazetarët, ko-
mentatorët e teknikët e radiove
shqiptare pa përjashtim, të vjetër
dhe të rinj dhe të shpreh mirënjo-
hjen time për gjithçka i keni
dhënë shoqërisë, emancipimit e
zhvillimit të saj.

Ju faleminderit!

GAFORJA

DEMI

UJORI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

VIRGJERESHA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Për shkak të ndikimit jo të favorshëm të
Uranit nuk duhet të humbni nëpër hollësi,
por duhet të përqendrohuni në esencën e
gjërave. Organizohuni! Vazhdon lëvizja fa-
vorizuese e Jupiterit, e cila premton ndry-
shime pozitive dhe krijuese në jetë.

Bashkëveprimi i Hënës me Venusin do të
bëjë që sot të kaloni një ditë të shumë
bukur dhe të frytshme. Gjithçka do t'ju
duket e thjeshtë. Do të keni harmoni edhe
në fushën e dashurisë. Është dita ideale
për të kaluar kohën me miqtë ose me
familjen. Përfitoni!

Ditën e sotme, pasiguria dhe xhelozia në
çift mund të shfaqen në formën e grind-
jeve. Me Venusin që ju mbështet, nëse
punoni në fushën e artit ose spektakleve,
parashikohen rezultate që ju përmbushin
shpirtërisht dhe ju kënaqin nga ana ma-
teriale.

Tensionet e lidhura me probleme profesio-
nale do të lehtësohen vetëm nga ëmbël-
sia e personit të zemrës, që sot do të jetë
më e theksuar. Nuk ndiheni të qetë brenda
vetes, sepse nuk arrini të zgjidhni midis dy
pretendentësh që ju kanë magjepsur.

Për meritë të Hënës dhe Jupiterit, sot do
t'ia dilni të përgatiteni në mënyrë efikase
për të ndjekur objektivat me vendosmëri.
Bisedoni me partnerin: mund të keni mbe-
tur disi të ndarë nga njëri-tjetri nga zgjedh-
jet tuaja të fundit. Jini të kuptueshëm.

Nuk është e habitshme që të jeni disi ner-
voz! Më Hënën që ju shqetëson, ju duket
se çdo gjë shkon keq. Në fakt, gjërat po
shkojnë shumë mirë. Rrini me njerëz me
të cilët kuptoheni dhe shmangni ata që
paragjykojnë këdo dhe gjithçka.

Me Plutonin aleat dhe Saturnin bash-
këpunues, dhuntitë e juaja intelektuale do
të shkëlqejnë për t ' ju çuar përpara.
Shmangni një mik të pavendosur. Me ndih-
mën e Saturnit, do të dini, ditë pas dite, të
ndërtoni atë që keni për zemër.

Do të keni një dëshirë të fortë për të bërë të
lëvizur rutinë e të përditshmes. Të bëni disa
ndryshime risie do t'ua bëjë gjithçka më të
lehtë dhe të pëlqyeshme. Nëse mundni
largoni ata që ju duken shumë sipërfaqë-
sorë dhe që ju i gjykoni jo shumë të be-
sueshëm.

Nëse vazhdoni të jeni ende beqarë, ndosh-
ta do të krijohen kushtet favorizuese për të
bërë takime premtuese. Duke u dhënë më
shumë hapësirë hobive dhe krijimtarisë se
juaj, do të jeni më të gatshëm për të ndih-
muar edhe persona që ju rrethojnë.

Saturni ju jep shumë energji. Kjo është ide-
ale për të dalë për t'u argëtuar me miqtë,
por edhe për të ushtruar sporte të ndry-
shme. Do të dini, gjithashtu, edhe të gjeni
një mes të artë midis dashurisë dhe punës,
duke fituar admirim nga të gjithë.

Me Mërkurin, Venusin, Marsin dhe Jupiter-
in bashkëpunëtorë, do të ndiheni shumë
të sigurt në vetvete dhe të aftë për të pasur
projekte largpamëse. Shijojeni këtë ditë të
bukur dhe ndryshoni rutinën, duke përfitu-
ar kështu edhe gjatë javës.

Të acaruar nga Neptuni në qiellin tuaj që
grindet me Hënën, këtë ditë do të shfaqnin
anën më kryengritëse të karakterit të juaj.
Nëse do të mendoni me qetësi do ta kup-
toni se askush nuk po e kërcënon realite-
tin tuaj të dashurisë.

BRICJAPI
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... është e mirë, vlerësojnë njohës
të zhvillimeve politike dhe sociale,
si dhe qytetarë të vendit. Kjo sipas
tyre, ka bërë që në prag të shënimit
të dhjetëvjetorit të shpalljes së sh-
tetit të Kosovës, qytetarët të mos
tregojnë ndonjë entuziazëm të
madh lidhur me shënimin e këtij
jubileu. Politologu Ramush Tahi-
ri, duke folur për Radion "Evropa
e Lirë", shpreh mendimin se
përkushtimi i qytetarëve të Kos-

ovës ndaj shtetit të tyre ka qenë
dhe mbetet i madh, madje edhe me
sakrifica dhe durim, që shërben si
shembull, me besimin e plotë te
garniturat udhëheqëse të Kosovës
dhe te faktorët ndërkombëtarë. Por
sipas tij, qytetarët janë zhgënjyer,
sidomos me elitat politike dhe
strukturat udhëheqëse, të cilat
nuk kanë arritur të krijojnë një
platformë të mirëfilltë për kapër-
cimin e gjendjes së rëndë dhe për
prosperitetin e shtetit dhe të sho-

Jubileu i shpresave
dhe zhgënjimeve

qërisë së Kosovës. "Parakushti
themelor që Kosova është një sh-
tet i lirë është realizuar. Por, kjo
nuk është e mjaftueshme që
qytetarët të jenë të kënaqur me
këtë shtet, sepse gjendja
ekonomike është e keqe, paperspe-
ktiva e njerëzve është madhe dhe
gjithashtu, njerëzit nuk mendojnë
që është realizuar ideali i tyre për
një shoqëri demokratike, prospe-
ruese, ku secili i ka kushtet e mira
për të jetuar, për të punuar dhe për
t'u shkolluar", tha politologu Tahi-

ri. Sociologu Ismajl Hasani thotë
për Radion "Evropa e Lirë" se për-
gatitjet shpirtërore të qytetarëve
të Kosovës për të kremtuar 10-vje-
torin e pavarësisë së vendit duhen
shikuar në aspektin individual dhe
shoqëror. Në aspektin individual
sipas tij, qytetarët kanë kënaqës-
inë për jubileun e shpalljes së sh-
tetit të pavarur, por në aspektin
shoqëror, ata janë të zhgënjyer. "Në
qoftë se shikojmë kontekstin sho-
qëror, ka një indiferencë, do të

thosha, madje që shkon deri te zh-
gënjimi, për sa i takon mospërm-
bushjes së aspiratave të qytetarëve
të Kosovës në raport me gjërat e
përditshme, që janë të lidhura me
zhvillimin ekonomik, me prosper-
itetin e vendit, shkalla e lartë e
korrupsionit, e nepotizmit, pap-
unësia e madhe, problemi i mung-
esës së lëvizjes së lirë, e cila ka
mbetur peng për fajin e lidership-
it kosovar". Por, cilat janë përshtyp-
jet e qytetarëve në vigjilje të
shënimit të 10-vjetorit të pavarë-

sisë së Kosovës? Antigona Paçuku
nga Prishtina thotë se pritjet e
qytetarëve 10 vjet më parë dhe re-
aliteti i sotëm janë krejtësisht të
ndryshme. "Është shumë më zbe-
htë kësaj radhe, për shkak se prit-
jet kanë qenë shumë më të mëdha.
Tash, gjithkund, në cilëndo sferë
që të shikojmë jemi më prapa nga
sa kemi pritur. Viti i parë ka qenë
vit entuziast, ndërkaq që tash ësh-
të e tepërt të flasim. Cilado qeveri
që po vjen, ne presim gjithmonë

diçka më mirë, mirëpo kurrfarë
ndryshimesh nuk po shihen",
thotë ajo. Mendim të ngjashëm ka
edhe Florent Spahiu nga Peja. Siç
thotë ai, jo vetëm që pritjet e
qytetarëve nuk janë realizuar as
pas 10 vjetësh, por sipas tij, situa-
ta ka degraduar edhe më shumë.
"Qytetarët e Kosovës për 10 vjet
kanë pritur që do të ketë më shumë
ndryshime e rrjedhimisht do të
ketë edhe luftë kundër korrupsion-
it, se do të jetë Kosova e hapur
karshi botës dhe se do të mund të

lëvizin lirshëm qytetarët e saj. Nor-
malisht që për 10 vjet ka pasur
vetëm premtime boshe, asgjë e re-
alizuar. Korrupsioni është në nive-
lin më të lartë të mundshëm. Të
gjitha studimet e bëra nga organi-
zatat joqeveritare, por edhe nga
organizatat tjera botërore, tregojnë
se niveli i korrupsionit në Kosovë
është shumë i lartë, sidomos në
sektorin qeveritar dhe në sektorët
tjerë që ndërlidhen me qeverinë".
Politologu Tahiri thotë se dështi-

mi i elitave politike ka rezultuar
me humbjen e besimit të qyteta-
rëve për një perspektivë të mirë.
"E kanë humbur besimin tek me-
kanizmat demokratikë të kontrol-
lit të pushtetit, por edhe të
ardhjes në pushtet. Njerëzit ndje-
hen të pafuqishëm, janë të mbyl-
lur në strukturën e vet individu-
ale dhe familjare. Nuk kanë
shpresë që Kosova do të bëhet një
shtet i përparuar". Sociologu
Hasani shpreh mendimin se
megjithatë, qytetarët e Kosovës
kanë dashuri dhe krenari, madje
edhe të papërmbajtur për vendin.
Por, në të njëjtën kohë, sipas tij,
ata ndjejnë neveri ndaj nomenkla-
turave politike, posaçërisht ndaj
atyre që kanë udhëhequr vendin
pas pavarësimit. "Qytetarët e Ko-
sovës kanë ndjenjë të theksuar pa-
triotike dhe janë tepër entuziastë
për shtetin. Por, përjashto disa
raste, asnjëherë nuk kanë qenë
entuziastë me nomenklaturën

politike, për faktin se asnjë legjis-
laturë, asnjë qeveri deri më tani
nuk ka arritur që t'i përmbushë
kushtet elementare të mirëqenies
së qytetarëve në Republikën e
Kosovës". Sidoqoftë, 10 vjet pas
shpalljes së pavarësisë, Kosova
mbetet ndër vendet më të varfra
të Evropës, ndërkaq vazhdon të
jetë vendi i vetëm i Ballkanit
Perëndimor që nuk ka marrë lib-
eralizimin e vizave. Deri më tash,
Kosovën e kanë njohur 115 shtete.
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Partizani pret Flamurtarin në çerekfinalet e Kupës dhe ka mision përmbysjen e rezultatit 1-0

Dalipi: Kualifikohemi, nëse
japim shpirtin në fushë

Apel gjyqtarëve: Jo më gabime njerëzore!

KAPITENI I TIRANËS

Karabeci: Nga
Kukësi

kthehemi me
kualifikimin

Një nga duelet më in
teresante në çerekfi-

nalet e Kupës së Sh-
qipërisë është ai mes
Kukësit dhe Tiranës, dy
skuadra, të cilat shohin te
ky turne mundësinë e
tyre të vetme për të mar-
rë trofe të rëndësishëm në
këtë sezon. Ndaj, të dyja
skuadrat do të dhurojnë
një duel shumë të luftu-
ar sot në "Zeqir Ymeri",
siç tregon kapiteni i bard-
hebluve, Erando Karabe-
ci. "Shkojmë në Kukës
për të fituar, për të bërë
lojën tonë. Ndeshjet nuk
i ngjajnë njëra-tjetrës, por
jemi të përgatitur për të
sulmuar. E dimë që do të
jetë e vështirë, por asgjë
nuk është e pamundur.
Ne kemi mungesa, ashtu
si edhe Kukësi. Fusha
është e njëjtë për të dyja
skuadrat. Nuk duhet të
justifikohemi, por të sh-
kojmë në Kukës për të
luajtur lojën tonë dhe
kërkuar kualifikimin",
shpjegoi ai, duke konfir-
muar besimin që kanë
baradheblutë se mund të
dalin nga stadiumi
kundërshtar me një rezu-
ltat, i cili i kombinuar me
barazimin 1-1 të sfidës së
parë, t'u lejojë kalimin në
turin tjetër. Ndryshe nga
fillimi i sezonit, Tirana e
javëve të fundit është
shfaqur më nervoze, sido-
mos karshi gjyqtarëve për
vendimet që kanë marrë
kundër bardhebluve.
"Sigurisht kur je në fushë
dhe sheh të të bëhet një
padrejtësi, të vjen natyr-
shëm reagimi. Por ne nuk
duhet të merremi me
gjykimin. Të shpresojmë
të jetë i drejtë", ishin
fjalët e kapitenit për ng-
jarjet e kohëve të fundit.

RESHJET E DËBORËS

Në borë dhe me top të kuq,
zbardhet "Zeqir Ymeri"

Seancën e fundit stërvitore të përgatitjeve për
ndeshjen me Tiranën për Kupën e Shqipërisë,

Kukësi e ka zhvilluar në stadiumin "Zeqir Ymeri".
Gjatë kohës që skuadra ishte duke u stërvitur, në
Kukës kanë nisur reshjet e dëborës dhe nuk ësh-
të çudi që nesër fusha e stadiumit të jetë e
bardhë. Kukësit i dihet patjetër kualifikimi në
gjysmëfinale të Kupës së Shqipërisë, pasi po ka-
lon një moment të vështirë. Në kampionat u
mund para pak ditësh nga Kamza në po këtë sta-
dium dhe reagimi pritet të jetë i fuqishëm nesër
ndaj Tiranës. Ndeshja e parë është mbyllur 1-1
dhe Kukësi ka shanse të mëdha kualifikimi.

Klubi i Teutës ka njof
tuar largimin e mes-

fushorit iranian, Reza Ka-
rim nga organika e ekip-
it. Nuk ka vend për qetë-
si në klubin durrsak, tek-
sa pas largimit të Stavri
Nicës, që u kthye në një
"telenovelë" për këtë
ekip, klubi largon edhe
mesfushorin e huazuar
nga Skënderbeu. Sipas
një postimi në "Face-
book", klubi është shpre-
hur se e ka ndërprerë
marrëveshjen me futbol-
listin për shkak të mosim-
penjimit të tij në ndeshje
dhe në stërvitje. Kjo ka
sjellë largimin e tij për-

fundimtar nga Teuta. Reza
Karimi shihej nga Skënder-
beu si një talent me shumë

të ardhme, ndaj u dha hua-
zim te Teuta për të luajtur
rregullisht. Mesfushori me
tipare ofensive po monitor-
ohej edhe nga Federata Ira-
niane e Futbollit, presiden-
ti i të cilës konfirmoi në një
takim pak kohë më parë
me homologun e tij sh-
qiptar, Duka, se Karimi ish-
te një nga emrat që shihej
me vëmendje për të ardh-
men e përfaqësueses.

Durrsakët kthejnë Karimin në Korçë

Në prag të ndeshjes ndaj Skënderbeut,
Teuta largon mesfushorin

Trajneri i Flamurtarit nuk tërhiqet për akuzat ndaj Hamitit

Duro: Jemi të avantazhuar ndaj PartizanitEkipi i Flamurtarit do
të kthehet në Kupë

për të zhvilluar një
ndeshje mjaft delikate
kundër Partizanit në
transfertë. Takimi i parë
ka përfunduar me fi-
toren e ekipit të Duros
falë golit të Danilo
Alvesh. Në një deklaratë
për mediat, Duro është
shprehur për takimin
ndaj Partizanit, teksa
nuk ka lënë pa komentu-
ar sërish edhe Hamitin.

"Kemi një avantazh ndaj
Partizanit, sepse specifika e
Kupës u jep prioritet skuad-
rave që nuk pësojnë gol në
takimin e parë. Flamurtari
luan për një gol në Tiranë
dhe presioni është më i lartë
te kundërshtarët, ashtu siç
e kishim ne në Vlorë që nuk
duhet të pësonim".

OBJEKTIVAT
"Megjithatë, gjithçka ësh-

të e hapur dhe duhet ta
vlerësojmë ekipin e Partiza-
nit. Ne shikojmë punën tonë
dhe nuk na interesojnë ob-
jektivat e kundërshtarit. Fl-
amurtari ka treguar se ësh-
të një nga ekipet më të forta
në kampionatin shqiptar

dhe objektivat e klubit janë
si në Kupë, ashtu edhe në
Superiore".
HAMITI DHE AKUZAT

"20 vite karrierë nuk kam
pasur asnjë dënim nga
gjyqtarët, megjithatë fjalët
që kam thënë për Hamitin
asnjëherë nuk i tërheq. Nuk
është problem gabimi në

gjykim, por ai arbitër nuk
gjykon rastësisht gjith-
monë në ndeshjet tona
ndaj Kukësit. Në ndeshjen
ndaj Skënderbeut ka pasur
një arbitrim shumë profe-
sional nga ana e Koçit.
Ndërsa arbitri që unë kam
akuzuar, ka gabuar gjith-
monë në ndeshjet mes
Kukësit dhe Flamurtarit.
Nuk kam frikë për dënime
të tjera, përveç atij me
burg", është shprehur
Shpëtim Duro.

Partizani luan nesër një
ndeshje shumë të
rëndësishme me Fla-

murtarin. Duhet të fitojë
bindshëm për të shkuar në
gjysmëfinale të Kupës së
Shqipërisë, që është mundë-
sia më e mirë për të fituar
një trofe në këtë sezon dhe
për të shkuar në Europë. Në
konferencën për shtyp,
numri 2 i stolit të kuq, Kle-
vis Dalipi, ka theksuar se
skuadra duhet të jetë e du-
ruar në fushë, ndërkohë që
ka bërë një apel edhe për
gjykimin.

2 ndeshje për 2 ja2 ndeshje për 2 ja2 ndeshje për 2 ja2 ndeshje për 2 ja2 ndeshje për 2 javë mevë mevë mevë mevë me
Flamurtarin. Ndeshjen eFlamurtarin. Ndeshjen eFlamurtarin. Ndeshjen eFlamurtarin. Ndeshjen eFlamurtarin. Ndeshjen e
parë në Kparë në Kparë në Kparë në Kparë në Kupë e kupë e kupë e kupë e kupë e keni hum-eni hum-eni hum-eni hum-eni hum-
bbbbbururururur, si e k, si e k, si e k, si e k, si e keni përgeni përgeni përgeni përgeni përgaaaaatiturtiturtiturtiturtitur
sfidën e radhës?sfidën e radhës?sfidën e radhës?sfidën e radhës?sfidën e radhës?

Jemi përgatitur mirë, por
ajo që duhet të thosha për-
para se të flisja për vësh-
tirësitë e takimit, u bëj thir-
rje arbitrave të jenë pak më
të vëmendshëm në këto ga-
bimet humane që kanë bërë
këto javë. Theksoj golin e
rregullt të Prognit dhe
ndeshja e kthimit do ishte
shumë më e thjeshtë. E
përsëris, që nuk jemi për të
kërkuar ndihmë, por duke
pasur parasysh që diskuto-
het kualifikimi, këto ga-
bimet e vogla "humane"
bëjnë diferencën. Shpresoj
të mos përsëriten më.

Me Flamurtarin duhetMe Flamurtarin duhetMe Flamurtarin duhetMe Flamurtarin duhetMe Flamurtarin duhet
patjetër goli që të shëno-patjetër goli që të shëno-patjetër goli që të shëno-patjetër goli që të shëno-patjetër goli që të shëno-
ni .  A  e  shikoni  pak tëni .  A  e  shikoni  pak tëni .  A  e  shikoni  pak tëni .  A  e  shikoni  pak tëni .  A  e  shikoni  pak të
vështirë, duke parë peri-vështirë, duke parë peri-vështirë, duke parë peri-vështirë, duke parë peri-vështirë, duke parë peri-
udhën jo të mirë të sulmitudhën jo të mirë të sulmitudhën jo të mirë të sulmitudhën jo të mirë të sulmitudhën jo të mirë të sulmit
të Partizanit?të Partizanit?të Partizanit?të Partizanit?të Partizanit?

Sigurisht që në një
ndeshje të tillë, vështirësitë
shtohen, duke parë edhe
shirat. Ne do të jemi të
kujdesshëm gjatë 90
minutave, të neutralizojmë
sulmet e Flamurtarit dhe të
shpresojmë që me një lojë të
mirë, duke dhënë shpirtin
në fushë, të shënojmë një
gol sa më shpejt të jetë e
mundur. Por, them që nuk
duhet ta humbim durimin,
pasi nëse pësojmë, do e kemi
akoma më të vështirë. Kam
besim që skuadra do shfaqet
më së miri. Besoj se me Fla-
murtarin do të shënojmë.

Çani duket se do të mu-Çani duket se do të mu-Çani duket se do të mu-Çani duket se do të mu-Çani duket se do të mu-
ngojë sërish. Si do të zgjid-ngojë sërish. Si do të zgjid-ngojë sërish. Si do të zgjid-ngojë sërish. Si do të zgjid-ngojë sërish. Si do të zgjid-
het çështja e sulmit tek Par-het çështja e sulmit tek Par-het çështja e sulmit tek Par-het çështja e sulmit tek Par-het çështja e sulmit tek Par-
tizani?tizani?tizani?tizani?tizani?

Në çdo konferencë për-
mendet Çani, por unë jua
kam thënë se ai është në një
program stërvitor, të cilin
do ta zbatojë me përpik-
mëri. Nuk duam të bëjmë
gabime. E gjithë skuadra,
edhe stafi mjekësor është në
dispozicion jo vetëm për
Çanin, por edhe për Fejzul-

lahun, që është rikthyer me
skuadrën. Kur Çani të jetë
gati, do të jetë në organikën
e skuadrës.

EurEurEurEurEuropa si objektiopa si objektiopa si objektiopa si objektiopa si objektivvvvv. Ng. Ng. Ng. Ng. Ngaaaaa
kampionati thatë që kenikampionati thatë që kenikampionati thatë që kenikampionati thatë që kenikampionati thatë që keni
mundësi  ta arrini,  pormundësi  ta arrini,  pormundësi  ta arrini,  pormundësi  ta arrini,  pormundësi  ta arrini,  por
KKKKKupa shihet si kamerupa shihet si kamerupa shihet si kamerupa shihet si kamerupa shihet si kamerdardardardardarjajajajaja
e shpëtimit të sezonit.e shpëtimit të sezonit.e shpëtimit të sezonit.e shpëtimit të sezonit.e shpëtimit të sezonit.

Sigurisht që matematik-

isht nuk ka mbaruar, por tit-
ulli kampion është larg. Ne
do të synojmë Kupën. Nesër
do të futemi në fushë për t'u
kualifikuar. Mund të kemi
edhe një trofe si Kupa, nëse
nuk arrijmë titullin.

KKKKKush mendoni se mundush mendoni se mundush mendoni se mundush mendoni se mundush mendoni se mund
ta zgjidhë ndeshjen?ta zgjidhë ndeshjen?ta zgjidhë ndeshjen?ta zgjidhë ndeshjen?ta zgjidhë ndeshjen?

Dua të theksoj se Flamur-
tari është një skuadër e
mirorganizuar dhe shumë e
fortë. Në të dyja përballjet
që bëmë, i kemi parë cilësitë
e kundërshtarit. Por, edhe
duke parë cilësitë e skuadrës
sonë, në ndeshjen e
nesërme, skuadra do të japë
maksimumin për të arritur
një rezultat pozitiv.

Ndaj Laçit, shumë pakNdaj Laçit, shumë pakNdaj Laçit, shumë pakNdaj Laçit, shumë pakNdaj Laçit, shumë pak
tifozë. Keni një mesazh apotifozë. Keni një mesazh apotifozë. Keni një mesazh apotifozë. Keni një mesazh apotifozë. Keni një mesazh apo
apel?apel?apel?apel?apel?

Mesa di, klubi është në
bisedim e sipër dhe po e
zgjidh këtë situatë. Edhe ne
si staf apo edhe vetë lojtarët
e ndjenjë mungesën e tyre. Ai
është lojtari i 12-të i yni dhe
na jep kurajë gjatë gjithë
ndeshjes. I bëj thirrje të vijnë
në numër të lartë, siç e kanë
traditë dhe të na mbështesin
në këtë ndeshje delikate.

KUPA E SHQIPËRISË

SOT
ORA 14 00

Luftëtari - Laçi (0-3)
Kukësi - Tirana (1-1)

ORA 17 00

Skënderbeu - Teuta (2-0)
Partizani - Flamurtari (0-1)
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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. Një kambist i dikurshëm.
5. Bie me rrebesh.
8. Një pjesë e parlamentit.
9. Ridimensionuar pjesërisht.
12. Fillojnë daljen.
13. U kompozua nga Mascagni.
14. Mund të jetë një mbrëmje letrare.
18. Gjyma e sasisë.
19. Një mund të jetë shtypi.
21. Fillojnë themelet.
22. Bëhen edhe dukepredikuar
23. Mund të jenë edhe nafte të tilla.
24. Mbetet në fund.
25. Fillojnë matjet.
26. Një mund të jetë drite.
28. Janë ata që na takojnë.
30. Mbyllet me dorezë.
31. Eshtë perime.
32. Ngrysen në mbrëmje

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

Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave

- Çdo njeri duhet të ngrejë zërin aq
sa e ka fuqinë.

(Thënie Angleze)
- Për të arritur gjëra më të mëdha,

duhet të jetojmë sikur nuk do të
vdesim kurrë.   (Vovenarzh)

- Nuk kërkoj kompensim rilindjen në Qiell, por kërkoj të
mirën e njerëzve, kërkoj të ridrejtoj ata që kanë humbur
dritën e tyre, ata që jetojnë në errësirë dhe të zhduk
nga bota të gjitha dhimbjet e vuajtjet.

- Nuk e di cili është çelësi i suksesit, por çelësi i dështim-
it është të mundohesh të kënaqësh çdokënd.

- Ndryshimi ndërmjet asaj që
bëjmë dhe asaj që jemi në
gjëndje të bëjmë, do të mjaftonte
për të zgjidhur shumicën e
problemeve të botës.

(Gandi)

- Vetëm ata që guxojnë të
humbasin shumë, mund të arrijnë
shumë.

(Robert F. Kenedi)

- Bëni më të mirën që mundeni, me
atë që keni, kudo që të jeni.

(Teodor Rusvelt)

HORIZONTAL
1. Eshtë përgatitja në palestër.
6. Një këngëtare si Inva Mula.
11. Grandi këngëtare.
12. Fillojnë pushimet.a
13. Një mbishkrim në kryq.
14. Një peshë e pastër.
15. Ndërmarrje Industriale Berat.
16. Ki Moon në OKB.
18. Pak analogji.
19. Punon me nivel.
22. Fillojnë lehtë.
23. Janë pakica kombëtare
25. Eshtë me e pakta.
26. Andrea aktore.
27. Janë në park në një film shqiptar.
29. I ka të ndryshme Siria.
30. Një ushtarak i rangu të ulët.
31. Janë pika në kushtetutë.
34. Një ndjenjë që ngjall krupën.

36. Inicialet e Lattuada regjisor
37. Maresca mesfushor italian
39. Një Montenegro në shishe.
41. Ferdinand mbrojtës angelz.
43. Lindin këlyshë
46. Eshtë i vogël ai i televizorit.
47. Tregohet me kurorë.

VERTIKAL
1. Eshtë ekipi që luan për kupën.
2. Papas aktore .
3. Në mes të Catherine dhe Jones
4. Finok pa kufij
5. Kufizojnë katete
6. Makinë japoneze.
7. Manovron me cloche.
8. Kufizojnë në rajon.
9. Eshtë gjyqtari i lojës.
10. Tre në Niagara.
12. Janë zjarrvënësit.
15. Eshtë kumbarë.

17. E dymbëdhjetë ajo e Shakespeare.
19. Një kullë në xhami.
20. Mbahet për drejtim.
21. Fillojnë reformat.
23. Dikur quhej Mediolanum.
24. Temat pa kufij.
25. Një vit që parashikohet.
28. Një defekt... në aparaturë.
29. Studiohen nga haraldika.
32. Inicialet e Rohmer, regjisor
33. Ka shumë anije.
35. Në fillim të vitit.
36. Marsi i akejve.
37. Eshtë nusja në altar.
38. Kujt i vjen ka turp.
39. Një pjesë e atributeve
40. Gjysma e arenës.
42. Të parat në ankim.
44. Inicialet e Malkovich aktor.
45. Ai në pasqyrë.

TTTTThënie tëhënie tëhënie tëhënie tëhënie të
mençuramençuramençuramençuramençura

35. Inicialet e Triolet
36. Inicialet e Einstein.
37. Një pjesë e dimenisoneve.
38. Emri i Mondrian
40. Grisur me gur.
42. Në fund të pritjes.
44. Ndal në kufij.
45. Ishte muza e astronomisë.
48. Përfshin të gjithë zejtarët.
49. Fleming që krijoi James Bond.

VERTIKAL
1. Jessica Parker aktore.
2. Skuadër greke.
3. Fillojnë një argument
4. Arrihet një duke mundur
5. Hidhen me sy
6. Lindi  në kokë.
7. Diftong në duar.
8. Një çiklist vetëm në velodrom.

10. Vriten nga espada të tillë.
11. Janë ato që shërbejnë për higjienën nëpër
spitale.
15. Eshtë pëlhura e toreros.
16. Shtizat pa shat.
17. Paguhet për vonësë
19. Një armë e vdekjes.
20. Scola regjisor.
22. Ishin vajza rtë Mnemozinës
23. Përfshijnë edhe lakrat.
27. Jupi ish futbollist.
29. Kush nuk di... mbytet.
33. Inicialet e Presley-t.
34. Turner këngëtare.
36. Argento aktore
37. Pak dramatike.
39. Një... gjerman.
40. Të parat në radhë.
41. Pak iniciativë.
43. Sikur janë në krye.
45. Në fund të krahut.
46. Fillojnë ritmin.
47. Ekstreme në aviacion.
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