
SULM NDAJ BASHES NE PRAG
TE KUVENDIT TE DEMOKRATEVE

(Në foto)  Kryetari i PD Lulëzim Basha gjatë një mbledhjeje me grupin parlamentar
Në faqe 9

 

Në faqen 19

BOTIMI I RI

“Shalli i zi” i 
Pirandelos, tregimet

dhe një histori e
Mustafa Greblleshit 

Avionët e Guardia di Finanza nisin fluturimet në Dukagjin e zona të tjera

Loka-Bushati: Organizatorët e kultivimit të kanabisit Loka-Bushati: Organizatorët e kultivimit të kanabisit 
kanë marrë arratinë, askush nuk do të shpëtojëkanë marrë arratinë, askush nuk do të shpëtojë

“Droga ka hyrë në 
shkolla, fëmijët
11-vjeçarë po 

braktisin mësimin”

Që nga 6 prilli, në zonat me risk për kultivimin e bimëve 
narkotike ku përfshihet edhe Shkodra kanë nisur fl uturi-
met e avionëve të Guardia Di Finanza. Në këto zona në 
intervale kohe do të vijojnë fl uturimet e avionëve italianë 
për të monitoruar dhe s’do mbetet asnjë ...

“Luarasi”, fushatë  
në këshillimin e 

karrierës, Elvin Meka: 
Interesi maksimal 

PSE DUHET ZGJEDHUR 
KY UNIVERSITET

Në faqen 11

Në faqen 5

DETAJET

Tabela, sa TVSH do të
paguajë biznesi i vogël.

Llogaritjet, shërbimet më 
të prekura, fitimet ulen

Kryeredaktor: Erl MURATI
Zv/kryeredaktore - Rezarta DELISULA  
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Në faqen 6

e-ALBANIA

Rama jep lajmin e 
mirë: 13 shërbimet e 

reja për tatimpaguesit, 
si mund të aplikoni 

MBLIDHET SOT KRYESIA E PD, DY DRAFTET PER NDRYSHIMIN NE STATUT

Josef Braml: Në Siri për 
Trumpin rëndësi ka Irani

SHBA nuk e përjashton mundësinë 
e ndërhyrjes ushtarake në Siri, 

pas përdorimit të gazrave helmuese. 
Eksperti amerikan Josef  Braml po-
hon se SHBA ... Vijon në faqen 21

Intervista
 Ditës Nga INES EISELEe

 

Agim Boriçi: Isha me 
vëllain para lokalit 

kur pamë makinën dhe 
armën te xhami i mjetit

FLET I ‘FORTI’ I FIERIT

Në faqen 8

Nga SENAD NIKSHIQI

Nga PAMELA ALIAJ

Në faqet 2-3

Rrëfehet vokalistja e “Hot Club Tirana”: Si është bashkëjetesa me djalin e Yllka Mujos

“Amosi është aktor në teatër, por jo në jetë

Suplement

Rrëfehet kërcimtari i “Boom”, Emigen Cenaj: Fiori më tolerante se Rozi
për muzikën? A ka qenë ky 
pasioni kryesor i juaji? Pa-
sioni im për muzikën lindi 
që në moshën 6-vjeçare, kur 
babi më bleu një kasetë të 
Britney Spears. Më pas u 
bë një pjesë e pandashme e 
imja, muzika është pasioni 
im i parë ...

Jeni një nga çiftet më 
simpatikë të momentit, 

si lindi gjithçka mes jush? 
Universi vendosi të na 
bënte të takoheshim një 
mbrëmje të bukur pranvere 
dhe çdo gjë pasoi pas asaj 
dite. Si nisi pasioni juaj 

R

Këshilli Kombëtar më 20 prill, Patozi: Problemet në PD nuk i zgjidh 
statuti. Ristani: Kritikët kanë të drejtë të konkurrojnë për kuvendin e ri

Nga JORGJI KOTE

I tillë është botimi më i ri i Mjeshtrit 
të Diplomacisë, Shaban Murati 

“Çështja e paqenë e detit: Një intrigë 
diplomatike greke apo shqiptare?” 
Falë përvojës ... Vijon në faqen 20

“Mal” dëshmish mbi 
(jo) diplomacinë e detit

Opinioni
 Ditësi
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NDRYSHIMET
STATUTI I PD

Kuvend për bashkim, Ristani: Kritikët kanë të drejtë të konkurrojnë për këshillin e ri

Basha mbledh sot kryesinë, dy drafte
për ndryshimet në statutin e PD

Këshilli Kombëtar mblidhet më 20 prill

STATUTI
Pasi të diskutohet në kryesinë e PD-së, statuti do
t'i nënshtrohet votimit në Këshillin Kombëtar e më
pas në kuvendin që do të mbahet në fund të këtij
muaji, kuvend që do të jetë vetëm statutor, ndërsa
zgjedhjet do të mbahen në vjeshtë.

'Sulm' ndaj Bashës në prag të Kuvendit

Patozi: Problemet në
PD nuk i zgjidh statuti

Valentina Madani

Kreu i PD-së, Lulzim
Basha do të mbledhë
sot pasdite në orën

18:00 kryesinë e partisë për
të diskutuar mbi ndry-
shimet e reja statutore. Do-
kumenti final ende nuk ësh-
të mbyllur, por në kryesi do
të diskutohen të paktën dy
drafte që janë propozuar nga
ata që njihen si kritikë të
Lulzim Bashës. Një grup i
përfaqësuar në kryesi nga
Gent Malko ka paraqitur një
dokument prej 9 faqesh me
ndryshime konkrete, ku bie
në sy kërkesa për votëbe-
simin e Bashës. Të parat pro-
pozime janë ato të disa prej
anëtarëve të kryesisë, të njo-
hur si kritikë të Bashës, të
cilët i kërkojnë Këshillit Ko-
mbëtar vendimmarrjen për
t'i paraqitur votëbesimin e
Bashës si kryetar përpara
Kuvendit Kombëtar. Ndërsa
dy prej anëtarëve të Këshil-
lit Kombëtar në propozimet
e tyre kërkojnë që nëse par-
tia humbet dy palë zgjedhje
të njëpasnjëshme, atëherë
kryetari i saj jep dorëheqjen
e menjëhershme, ose sh-
karkohet nga Këshilli Ko-
mbëtar. Por, pavarësisht kë-
tyre propozimeve, figurat
më të rëndësishme të PD si
Jozefina Topalli, Majlinda
Bregu, Ridvan Bode e Astrit
Patozi nuk janë bërë pjesë e
këtij procesi, pasi për ta
problemi nuk qëndron tek
statuti i demokratëve. Krye-
sia e PD-së i paraprin
mbledhjes së Këshillit Ko-
mbëtar të partisë. Ky forum
mësohet se do mblidhet më
20 prill. Në mbledhjen e
këshillit miratohen në
mënyrë paraprake ndry-
shimet në statut, ndërsa do-
kumenti final miratohet në
Kuvendin Kombëtar të PD-
së, i caktuar të mblidhet më
28 dhe 29 prill. PD-ja është
drejt përgatitjeve përfun-
dimtare për në Kuvendin
Kombëtar, që është thirrur
më 28 dhe 29 prill, i cili nuk
do të ketë karakter zgjedhor,

por vetëm për miratimin e
statutit. Në selinë blu një
grup pune i përbërë nga sek-
retarët Arben Ristani, Enno
Bozdo dhe Fatbardh Kadilli
po punojnë për ndryshimet

statutore, ndërsa nesër krye-
sisë së kësaj force politike do
t'i prezantohen për debat
disa parime që pritet të ndry-
shohen në ligjin themeltar,
mbi të cilin funksionon Par-

tia Demokratike. Pas dis-
kutimit në kryesi, parimet
do të draftohen dhe javën e
ardhshme do të diskutohen
në Këshillin Kombëtar e më
pas do miratohen në Kuv-
end. Pranë grupit të punës,
propozime për ndryshime
statutore kanë paraqitur dhe
ata që njihen si kritikët e Lul-
zim Bashës. Në Kuvendin
Kombëtar ftesë kanë edhe
ish-deputetët kritikë të
Bashës, duke filluar nga
Jozefina Topalli, Majlinda
Bregu, Astrit Patozi e Rid-
van Bode, edhe pse nuk janë
delegatë. Por sipas Sekretar-
it të përgjithshëm të PD-së,
Arben Ristani,  Kuvendi do
të jetë një moment bashkimi
për partinë më të madhe të
opozitës dhe të gjithë këto
figura të rëndësishme të PD
kanë të drejtën të kandi-
dojnë edhe për Këshillin e ri
Kombëtar. "Së pari, mjaft do
të jenë të ftuar, qoftë edhe
nominalisht nga kryetari i
partisë. Sigurisht janë pjesë
e jona e qenësishme dhe
kanë të gjitha mundësitë për
të nxjerrë platformat e tyre
për t'i debatuar, për t'i disku-
tuar. Kuvendi është i hapur",
shprehet z.Ristani.

KËSHILLI KOMBËTAR
Kryesia e PD-së i paraprin mbledhjes së Këshillit
Kombëtar të PD-së. Këshilli i PD-së mblidhet më 20
prill, të premten e javës së ardhshme. Në mbledhjen
e këshillit miratohen në mënyrë paraprake
ndryshimet në statut, ndërsa dokumenti final
miratohet në Kuvendin Kombëtar të PD-së, i caktuar
të mblidhet më 28 dhe 29 prill.

Mbledhja

DEKLARATA
"Dalja nga kriza - shprehet Patozi - nuk mund të vijë
përmes ndryshimeve të reja statutore, proces në të
cilin refuzon të jetë. Vërtetë mendoni ju se ne jemi aq
naivë sa të presim edhe 3 vjet të tjera që të provojmë
se Luli nuk të gënjen edhe për orën" ?!

Demokratët presin
mbledhjen e Kuven-

dit Kombëtar dhe mira-
timin e ndryshimeve stat-
utore, por ish-nënkryetari
i kësaj partie, Astrit Pa-
tozi nuk e kursen ironinë
ndaj Lulzim Bashës, të ci-
lin e sheh si të vetmin
përgjegjës për krizën që ai
thotë se ndodhet Partia
Demokratike. "Dalja nga
kriza - shprehet ai - nuk
mund të vijë përmes
ndryshimeve të reja stat-
utore, proces në të cilin
refuzon të jetë. 'Dash-
norët' e statutit duhet ta
dinë që askush prej nesh

nuk e çon nëpër mend se kjo
krizë dhe çarje e madhe në
PD ka ardhur për shkak të
librit të rregullave dhe as që
mund të ndreqet vetëm prej
tij. Sepse Lulzim Basha dhe
kushdo tjetër që qëndron pas
tij, siç shpërfilli dhe nuk e
respektoi kurrë të vjetrin,

ashtu mund të hedhë në
kosh edhe të riun. Sa për ne
të tjerët, merreni, ziejeni
dhe pijini lëngun atij stat-
utit të ri, që do të miratojë
Kongresi i Vazhdimësisë,
sepse ai nuk i duhet as dre-
qit", shprehet z.Patozi.
Akuzat se e ka kthyer PD-në

në biznes familjar, ish-
nënkryetari i demokratëve
ia rikujtoi sërish Lulzim
Bashës. "Vërtetë mendoni ju
se ne jemi aq naivë sa të
presim edhe 3 vjet të tjera që
të provojmë se Luli nuk të
gënjen edhe për orën? Edhe
në statutin aktual nuk thu-

het gjëkundi që vendimet
për marrëveshje apo mos-
marrëveshje, aleanca apo
koalicione i merr një njeri
i vetëm apo që të bësh kar-
rierë në PD duhet të kalosh
patjetër në skanerin apo në
llogarinë e kunatit", shpre-
het z.Patozi.
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Turi në rrethe, thirrje nga Kavaja për të dalë në protesta kundër TVSH-së

Basha takon tregtarët: Ngrihuni nga
veriu në jug, ju mbështesim kudo

"Fund padrejtësive dhe grabitjes nga qeveria"

AKUZA
Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha
apeloi dje se i duhet dhënë fund padrejtësisë
dhe grabitjes. Sipas Bashës, kryeministri Edi
Rama nuk ka nevojë për 15 milionë dollarë
më shumë që të nxjerrë dhjamë nga pleshti
me TVSH-në.



Opozita proteston sot në Shkodër

Rama, diskutim me biznesin
e vogël për TVSH-në

Opozita do të protestojë sot në Shkodër jo vetëm
duke mbështetur biznesin me mbyllje të

qepenave për 60 minuta, por axhendën e ka shtrirë
edhe më tej. Ajo do të nisë që prej orës 09.30 minuta
në sheshin "Nënë Tereza" reagimin e saj kundër tak-
save të shtuara të qeverisë dhe diskriminimit që kjo
e fundit po i bën veriut të vendit. Shkodra sipas Par-
tisë Demokratike është një prej qyteteve që po vuan
më shumë pasojat e kësaj sjelljeje diskriminuese.
Protesta e opozitës përkon me një axhendë tjetër, që
përfaqësues të mazhorancës kanë parashikuar të sh-
tunën në kryeqendrën e veriut, ku do të kenë takime
me strukturat e PS, si dhe në një shkollë të arsimit
profesional. Kryeministri Edi Rama do të zhvillojë sot
një vizitë në qytetin e Shkodrës, ku temë diskutimi
do të jetë dhe vendosja e TVSH-së te biznesi i vogël,
një temë që ka ngjallur tepër debate mes palëve poli-
tike. Kryeministri Rama do të jetë në mesditë në një
panel me bizneset e vogla për të diskutuar për TVSH-
së gjatë Panairit të parë Rajonal të Punës për Sh-
qipërinë. Nga ana e saj, PD-ja në Shkodër u bëri thir-
rje qytetarëve që t'i bashkohen protestës së nesërme
që do të mbahet në këtë qytet. Në një deklaratë për
shtyp, zëdhënësja e PD-së në emër të selisë blu aku-
zoi qeverinë se kjo e fundit ka krijuar situatë të vësh-
tirë dhe të papërballueshme për qytetarët.

PËRMBYTJET

Rama në Shkodër,
Vasili: Çfarë
zgjyre morale

Kryeministri i ven
dit me sa duket do

të udhëtojë drejt qy-
tetit të Shkodrës. Të
paktën kështu shprehet
në një status në "Face-
book"-un e tij kreu i
grupit parlamentar të
LSI-së, Petrit Vasili. Si-
pas tij, me ketë gjest,
kryeministri tregon
edhe njëherë se s'ka
turp. Vasili shton se kur
Shkodra u përmbyt,
Rama bënte turizëm në
Vlorë. "Kryeministri në
Shkodër? Çfarë zgjyre
morale! Kur u përmbyt
Shkodra dhe shko-
dranët ishin në ditë të
hallit, kryeministri siç
e ka zakon, u fut vri-
mave dhe nuk shkeli në
Shkodër, por bënte tur-
izëm në Vlorë. Sot sh-
kon në Shkodër? Ven-
din e parë në botë në
klasifikimin e paturpë-
sisë ky kryeministër e
ka hak. Paturpësia ësh-
të llum dhe zgjyrë mo-
rale. Shpjegojani
kryeministrit të lum-
tur në paturpësinë e
vet", shkruan Vasili.

Valentina Madani

Nga Kavaja ku organi
zoi një takim me bi
znesin e vogël, kreu i

Partisë Demokratike, Lulzim
Basha apeloi dje se i duhet
dhënë fund padrejtësisë dhe
grabitjes. Sipas Bashës,
kryeministri Edi Rama nuk
ka nevojë për 15 milionë dol-
larë më shumë që të nxjerrë
dhjamë nga pleshti me TVSH-
në. Kryedemokrati deklaroi
se do t'i jepet fund padrejtë-
sisë dhe grabitjes që qeveria
po i bën biznesit të vogël.
Kryeopozitari u tha treg-
tarëve se do jetë në krahun e
tyre dhe do i mbështesë për
heqjen e skemës së TVSH-së
për biznesin e vogël. Z.Basha
deklaroi se do t'i jepet fund pa-
drejtësisë dhe grabitjes, që
qeveria po i bën biznesit të
vogël me vendosjen e TVSH-
së. Sipas tij, kryeministri Edi
Rama po kërkon t'iu ulë kokën
shqiptarëve dhe biznesit të
vogël për t'iu marrë shpirtin.
"Ky ia ka kaluar Enver Hox-
hës o vëlla. Vetëm neni 55 na
ka mbetur. Më mirë ta ven-
dosë edhe atë, të na fusë në
burg dhe biem rehat", tha një
nga tregtarët, me të cilin
Basha komunikoi gjatë vizitës
në treg. Kreu i PD-së u prem-
toi fermerëve të Kavajës se
opozita do të jetë krah tyre
kudo që të ngrihen. "T'i japim
fund padrejtësisë, t'i japim
fund grabitjes. Grabitja që po
bëhet me TVSH-në, bëhet për
t'u ulur kokën njerëzve. Nuk
ka nevojë Edi Rama për 15 mil-
ionë dollarë më shumë që të
nxjerrë dhjamë nga pleshti,
me TVSH-në nuk ka nevojë,
por e bën për t'i ulur kokën
biznesit të vogël. Për t'i mar-
rë shpirtin që të mos kujtohet
të ngrejë kokën, të mos kujto-
het të rezistojnë. 15 milionë
dollarë ai... Vetëm Ben Ah-
metaj i jep 25 milionë dollarë
nga lekët tona për të ndërtu-
ar inceneratorët privatë, që
do të djegin plehrat e Italisë.
Vetëm Vilma Nushit i jep 10
milionë dollarë në vit. Vetëm
për perde dhe kolltukë do të
harxhojë 18.5 milionë dollarë
në vit, për lukse. Pra, nuk ka
nevojë për këto lekë, por e bën
sepse e ka mësim nga etërit e
tij politikë; sa më shumë t'ia
ulësh kokën popullit, aq më
lehtë e sundon. Kam ardhur
t'ju bëj një pyetje: Do të pra-
noni ta ulni kokën? Jo, jo, jo! -
përgjigjen fermerët. - Jam i
bindur që Kavaja nuk e ul më

THIRRJA
"T'i japim fund
padrejtësisë, t'i japim
fund grabitjes! Grabitja
që po bëhet me TVSH-
në, bëhet për t'iu ulur
kokën njerëzve. Nuk
ka nevojë Edi Rama
për 15 milionë dollarë
më shumë që të
nxjerrë dhjamë nga
pleshti me TVSH-në
nuk ka nevojë, por e
bën për t'i ulur kokën
biznesin e vogël, për t'i
marrë shpirtin që të
mos kujtohet të ngrejë
kokën, të mos kujtohet
të rezistojnë", tha
z.Basha.

dhe të bashkuara këtë pro-
testë kundër padrejtësisë ta
refuzojmë dhe ta zmbrapsim
këtë të keqe. Ne nuk kemi as-
një detyrë të rëndësishme si
demokratë, si Parti Demokra-
tike, unë si kryetar i saj, sesa
të jemi në krahun tuaj. Ndaj
dua ta mbyll me këtë zotim:
Jemi, do të jemi në krahun
tuaj kudo që të ngriheni, mos
kini frikë! Ngrihuni, Partia
Demokratike, demokratët do
të jenë në krahun tuaj. Do të
jemi në krahun tuaj derisa ta
fitojmë këtë betejë", tha
z.Basha. Ditën e martë bizne-
si i vogël uli qepenat për rreth
60 minuta për të protestuar
kundër skemës së TVSH-së
ndaj tyre, që hyri në fuqi më 1
prill. Për skemën e TVSH-së
ndaj biznesit të vogël, Basha
akuzon qeverinë dhe konkre-
tisht kryeministrin Edi Rama,
duke thënë se mbledhjen e
TVSH-së planifikon t'ia japë
me koncesion vëllait të tij.

kokën. Ky është momenti që
të çohemi të gjithë nga Shko-
dra dhe Kukësi, nga Kavaja
dhe Vlora e ta refuzojmë
përmes bashkimit qytetar,
përmes akteve individuale

"Rroftë Enver Hoxha", shkarravitet
memoriali i Azem Hajdarit. PD akuza Ramës

TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Partia Demokratike ka njoftuar se memo-
riali në kujtim të Heroit të Demokracisë, Azem Hajdari,
është përdhosur dje me shkarravinën-parullë "Rroftë
Enver Hoxha." Duke dënuar me forcë këtë akt të papre-
cedent, PD shpreh bindjen se frymëzuesit janë te
kryeministri që drejton vendin me metoda autoritariste
dhe që shfaqet kudo me yllin e kuq bolshevik, të qepur
në xhaketë. Memoriali i Azem
Hjadarit është dhunuar nga ata
që mohojnë genocidin, kampet
e torturave, glorifikojnë me
emra rrugësh kriminelët dhe
mbajnë yllin e kuq si simbol.
PD dënon rilindjen nga qever-
ia narko-enveriste e Edi Ramës
të simboleve, mentalitetit dhe
praktikës së diktaturës enver-
iste! "Endrra e dikurshme e Edi Ramës kryebashkiak
për ta trajtuar Memorialin e Azem Hajdarit si një "lap-
idar pa leje që duhet shembur"", do të kthehet në mak-
thin e një kryeministri që s'ka gardist që e mbron, nëse
fajtorët e këtij provokimi të pafalshëm nuk vendosen
para përgjegjësisë",- shkruhet në njoftimin e PD-së.
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Meta, thirrje shqiptarëve
në Mal të Zi: Votoni

Milo Gjukanoviç
Mali i Zi zhvillon të dielën zgjedhjet presidenciale.

Presidenti i Shqipërisë, Ilir Meta, shprehet se sh-
qiptarët atje duhet të votojnë për kandidatin që ka
mbështetur të drejtat e tyre. I pyetur nga "Albanian
Daily News", se cili ishte kandidati që ka forcuar lidh-
jet midis shqiptarëve dhe malazezëve, Meta përmendi
Milo Gjukanoviç, kandidati favorit në zgjedhje. "Person-
alisht mendoj se kandidati që i ka vendosur dhe forc-
uar lidhjet miqësore e të bashkëpunimit midis sh-
qiptarëve dhe malazezëve dhe ka ndikuar në mënyrë
të qenësishme për ndërtimin e marrëdhënieve të sh-
këlqyera midis Shqipërisë dhe Malit të Zi është
z.Millo Gjukanoviç. Mikpritja dhe mbrojtja që ai u
ofroi në Malin e Zi mijëra shqiptarëve të Kosovës të
shpërngulur nga gjenocidi i Millosheviçit mbeten të
paharruara për shqiptarët kudo në rajon e në botë.
Njohja e shpejtë e pavarësisë së Kosovës prej Malit
të Zi ka qenë një tjetër tregues i përkushtimit të tij
për fqinjësi të mirë dhe stabilitet. Gjukanoviç men-
doj se i përfaqëson më mirë se kushdo interesat sh-
qiptarëve në Mal të Zi, si dhe është një prej kandi-
datëve me më shumë eksperiencë në drejtimin e Malit
të Zi dhe që ofron garanci reale në përmirësimin e
klimës së bashkëpunimit rajonal", tha z.Meta.

POLITIKE



RAPORTI
NEGOCIATAT

Ambasadorja gjermane: Arritje në reformën në drejtësi, por shumë punë për të bërë

Mogherini, në 17 prill në Shqipëri:
Momenti për hapjen e negociatave
Në 23 prill në Tiranë vjen edhe Tusk

Eurodeputetja e Greqisë i
ankohet komisionerit Hahn

për grekët në Shqipëri
Ligji-kuadër "Për mbrojtjen e të drejtave të mi

noriteteve" që votoi Shqipëria u krye për të krijuar
përshtypjet dhe të përmbysë mospëlqimin e BE-së, sh-
kaktuar nga prishjet e objekteve private të grekëve në
Shqipëri, përmendi në një pyetje të saj eurodeputetja
e ELIA-së, Eva Kaili tek ko-
misioneri kompetent, Jo-
hannes Hahn. "Në thelb -
theksoi ajo - ligji prek
tërthorazi, por edhe qartazi
të drejtat e minoritetit grek,
pasi mbeten pengesat në
identifikimin e anëtarëve të
saj, në mundësinë e për-
dorimit të gjuhës greke në
jetën publike, në mundës-
inë e edukimit në gjuhën
greke. Ai gjithashtu lë të
pazgjidhur problemin mbi
pronën dhe vazhdon të mos
e njohë - diçka e paparë në të drejtën ndërkombëtare
- si një pakicë, zonat me komunitete të shumta greke,
që ndodhen jashtë kufijve të bashkive Dropull dhe
Finiq, siç është Himara dhe fshatrat greke në Vlorë".

Mustafaj:
Tahiri po i

bëhet barrë
Shqipërisë

Publicisti Besnik Mus
tafaj bëri dje një

analizë të aktualitetit
politik, përplasjet në par-
lament dhe çështjen e
Saimir Tahirit. "Shumë
vende do të shtynë
hapjen e negociatave,
pasi duan që Saimir Ta-
hiri të jetë në burg. Janë
vende që kanë peshë në
Bashkimin Evropian
dhe jo vende të vogla si
për shembull Luksem-
burgu, që ka 200 mijë
banorë. Tahiri po i bëhet
një barrë Shqipërisë.
Është në mbrojtje nga
Edi Rama, pasi nëse nuk
do të ishte, gjërat nuk do
ishin kështu. Ke sot në
burg kuksianët dhe
Saimir Tahiri është jas-
htë. Deklarata që bëri
prokuroria është njësoj
me gjuhën me Minis-
trinë e Brendshme", tha
Mustafaj në "News 24".

Valentina Madani

Komisioni Europian
konfirmon vizitën e
shefes për Politikë të

Jashtme të BE-së, Federica
Mogherini më 17 prill në Sh-
qipëri. Ajo do të vijë së bash-
ku me komisionerin për
Zgjerimin, Johannes Hahn
për t'i dorëzuar progres-
raportin qeverisë shqiptare.
Mogherini do t'i dorëzojë
personalisht qeverisë rapor-
tin e Komisionit Evropian.
Vizita e saj vjen në kuadër
të një turi ballkanik, ku zyr-
tarja e lartë e BE-së do të viz-
itojë edhe Maqedoninë, Ma-
lin e Zi dhe Serbinë. Drejt
Shqipërisë do të udhëtojë më
23 prill edhe kreu i Këshillit
Europian, Donald Tusk.
Para vizitës në Ballkanin
Perëndimor, përfaqësuesja e
lartë në Bashkimin Europi-
an, Federica Mogherini tha
se Ballkani Perëndimor ësh-
të Europë dhe do të jetë e
ardhmja e Bashkimit Euro-
pian, për një 'Bashkim' të
fortë, të qëndrueshëm. Kjo
është çështje e ndarjes së in-
teresit dhe të përgjegjësisë
së vendeve të këtij rajoni për
të mirën e qytetarëve tanë.
Ky është momenti për të
sjellë ndryshime pozitive,
për të bërë përparim të pak-
thyeshëm dhe transformues
drejt BE-së", u shpreh ajo.
Nga ana e saj, përfaqësuesja
e një prej vendeve me rëndë-
si në BE, ambasadorja gjer-
mane në Tiranë, Susanne
Schütz, konsideroi dje se:
"Zbatimi i suksesshëm i re-
formës në drejtësi është një
sinjal i rëndësishëm para së
gjithash për njerëzit në Sh-
qipëri, të cilët duan të sho-
hin progres në shndërrimin
e pakthyeshëm të Shqipërisë
lidhur me demokracinë dhe
shtetin ligjor në rrugën e saj
drejt anëtarësimit në BE".
Gjatë një pritjeje të përbash-
kët me delegacionin e BE-së
dhe shtetet e BE-së, që mar-
rin pjesë në konsorciumin e
EURALIUS-it, diplomatja
gjermane falënderoi mision-
in EURALIUS IV (European
Assistance Mission to the
Albanian Justice System).
"Falë angazhimit të pal-

odhur të ekipit të EURA-
LIUS-it dhe bashkëpunimit
të shkëlqyer me partnerët
në drejtësi, parlament dhe
qeveri, reforma në drejtës-
inë shqiptare ka çuar në
ndryshime substanciale të
Kushtetutës shqiptare dhe
në duzina ligjesh dhe dis-

pozitash ligjore", theksoi am-
basadorja. Por, sipas Sus-
anne Schütz, ka ende shumë
për të bërë duke vënë thek-
sin tek reformat integruese.
"Duhet thënë që ende ka
shumë për të bërë, por arrit-
jet janë të konsiderueshme
dhe shërbejnë në një farë

kuptimi edhe si model për
vende të tjera të rajonit",
deklaroi Schutz. Ambasador-
ja shprehu bindjen se "pro-
cesi i vetingut është çelësi i
kapërcimit të korrupsionit
tejet të përhapur dhe i një
lufte më efikase kundër
kriminalitetit në Shqipëri".
EURALIUS është një projekt
i Bashkimit Europian për
mbështetjen teknike të or-
ganeve të drejtësisë, duke
synuar përafrimin e aftësisë
së tyre operative me stan-
dardet e BE-së.

NEGOCIATAT
BRIAN WILLIAMS
Përfaqësuesit e OKB, BE dhe të Këshillit të
Europës kërkojnë më shumë politika nga qeveria
për të garantuar personat që mbrojnë dhe
promovojnë të drejtat e njeriut. "Duhet më shumë
dialog mes shoqërisë civile, qeverisë, parlamentit
dhe institucioneve të pavarura, në evidentimin e
legjislacionit për mbrojtjen e çdo njeriu që mbron
të drejtat e njeriut", tha z.Brian Williams.

Kreu i Këshillit Europian, Donald Tusk

Përfaqësuesja e lartë në Bashkimin
Europian, Federica Mogherini
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Biznesi i vogël, rritet pjesëmarrja në trajnime, si dhe informimi me vizita në terren

Tabela/ Sa TVSH do paguajë biznesi i vogël
Llogaritjet, shërbimet më të prekura, fitimet përgjysmohen
Deklaratat publike të

zyrtarëve tatimorë në
këto ditë të debatit të

nxehtë për çështjen e TVSH-
së tek biznesi i vogël, e kanë
vënë theksin se futja në
skemën e TVSH-së të bi-
zneseve të vogla nuk do ketë
asnjë ndikim tek ata, apo tek
çmimi final për konsumator-
in", pohon Armand Mala,
kontabilist. Edhe termi-
nologjia e përdorur (do ju
rimbursohet TVSH-ja) ka sh-
kaktuar jo pak konfuzion tek
ky grup i biznesit. Mala sh-
ton se bëhet fjalë për një ta-
tim si TVSH dhe të thuash
që nuk do paguhet asnjë qin-
darkë taksë më shumë,
përveçse nuk ke thënë një të
vërtetë, ke zhbërë totalisht
nocionin e Tatimit mbi
Vlerën e Shtuar, pasi lind
pyetja ku shkoi vlera e shtu-
ar, mos vallë këta tregtarë po
shesin pa fitim? "Nëse me
rimbursim i referohen kred-
itimit të TVSH-së nga fatu-
rat e blerjeve, kjo është mëse
e qartë nga vetë fjala TVSH.
Por, a mjafton ky kreditim
për të thënë që nuk do pagu-
het asnjë taksë? Absolutisht

që jo!". Në rrjedhën e këtij
debati, kontabilisti Mala jep
një shembull konkret. Në
analizën e "Monitor" është
shembulli i një servisi që
operon në Tiranë. Për vitin
2017, ky subjekt ka realizuar
shitje (shërbimin e servisit
të ofruar) në vlerën 3,600,000
lekë. Gjatë vitit 2017 nuk
ishte i regjistruar në
skemën e TVSH-së Ky sub-
jekt ka realizuar një
qarkullim prej 3,600,000 le-
kësh dhe një fitim vjetor
neto 969,000. Ky fitim i përk-
thyer në një pagë mujore
është 80,750 lekë/muaj

(969,000/12). Nëse ky subjekt
nuk do ndryshonte asgjë për
sa u përket shitjeve dhe
strukturës së kostove edhe
në vitin 2018, normalisht
nuk do rriste as çmimet. Pra,
në rastin se i njëjti subjekt
do ishte në skemën e TVSH-
së, edhe pse ka realizuar të
njëjtën xhiro prej 3,600,000
lekësh dhe ka ruajtur të
njëjtat shpenzime, fitimi vje-
tor ra nga 969,000 lekë në
451,000 lekë, që nëse sërish
do e përkthejmë në një pagë
mujore është vetëm 37,583
lekë/muaj. Në realitet, fitimi
do jetë akoma më i ulët, pasi

mbajta e kontabilitetit do e
rëndojë me kosto ekstra këtë
subjekt. Për informacion,
diferenca 969,000-451,000,
shkoi për të paguar TVSH-në
( 6 0 0 0 , 0 0 0 - 4 6 6 6 7 -
35333)=518,000. "Trumbeti-
mi se futja e biznesit të vogël
në skemën e TVSH-së bëhet
vetëm për të formalizuar më
tej biznesin e madh dhe jo se
do rëndohet biznesi i vogël
është i pavërtetë", thotë
Mala. "Nëse vërtet synimi do
ishte formalizimi i biznesit
të madh, kjo bëhej thjesht
vetëm duke e detyruar bi-
znesin e vogël të deklarojë të

gjitha blerjet në sistemin ta-
timor për të lejuar sistemin
të bëjë kryqëzimin e
faturave, por pa i ndryshuar
përgjegjësitë tatimore".
TATIMET

Drejtoria e Përgjithshme
e Tatimeve po vazhdon viz-
itat informuese në terren,
trajnimet e dedikuara, si dhe
asistencën në Këndet e Bi-
znesit të Vogël, në të gjithë
vendin për subjektet që janë
përfshirë në skemën e TVSH-
së. Deri tani janë zhvilluar tra-
jnime për 2,027 subjekte. Se-
sionet e trajnimeve janë
parashikuar të vazhdojnë

deri në fund të muajit qer-
shor. Ato janë konceptuar për
t'u ardhur në ndihmë të
gjitha bizneseve të vogla, si-
pas shtrirjes së tyre
gjeografike. Në total janë
parashikuar 100 sesione.
Gjithashtu, punonjësit e
Shërbimit të Tatimpaguesve
kanë realizuar në mbarë ven-
din 4,037 vizita informuese në
terren. Gjatë takimeve "ballë
për ballë" me biznesin e vogël,
punonjësit e Shërbimit të Ta-
timpaguesve shpërndajnë
fletëpalosje, si dhe materiale
të tjera informuese të
nevojshme. Gjithsej numri i
vizitave në terren është llog-
aritur të jetë në 10,000. Ndër-
sa te Këndi i Asistencës
2,953 biznese të vogla kanë
marrë informacione në
lidhje me të gjitha hapat që
do të duhet të ndiqen në
vijim. Administrata Tati-
more vazhdon të shprehë
gatishmërinë për të ofruar të
gjithë asistencën e
nevojshme si në mjediset e
veta, ashtu edhe në ato të bi-
znesit për të informuar në
mënyrë të saktë dhe të
drejtë mbi detyrimet ligjore.

Raporti i Bankës Botërore

Përmbytjet, kosto 24.7
mln dollarë në 27 vjet
Në 27 vite Shqipëria ka

pësuar një dëm prej
24.7 milionë dollarësh si
pasojë e përmbytjeve. Si-
pas Bankës Botërore, rrez-
iku nga përmbytjet në
vend do të dyfishohet në
të ardhmen si rezultat i
ndryshimeve klimatike,
por edhe si rezultat i ur-
banizmit. Ndërkohë që
problem për dy vitet e
ardhshme mbetet rreziku
nga thatësira. Përmbytjet
e ndodhura si pasojë e
reshjeve intensive në Sh-
qipëri gjatë periudhës
'90-2017 dhe kanë shkak-
tuar një dëm prej 24.7

mln dollarësh. Të dhënat
janë publikuar nga Banka
Botërore në raportin e fun-
dit për Ballkanin dhe përtej
dëmit ekonomik, nga përm-
bytjet janë prekur 962 mil-
ionë e 362 persona midis të
cilëve janë shënuar 52 vik-
tima. Megjithatë, situata
pritet të përkeqësohet dhe
parashikohet që deri në vitin
2080  rreziku nga përmbyt-
jet të dyfishohet e ndikuar
nga ndryshimet klimatike,
por edhe nga urbanizmi pa
plan. Një tjetër element kli-
matik i cili vlerësohet me
rrezik për ekonominë e Sh-
qipërisë në dy vitet në vijim

mbetet vala e të nxehtit që
do të përfshijë vendin. Sipas
Bankës Botërore, thatësira
që do të përfshijë vendin do
shkaktojë dëme të kon-
siderueshme në bujqësi. Si-
pas hartës së publikuar në
raport, jugu i vendit rezul-
ton zona më problematike.
Nga të dhënat konstatohet se
Shqipëria edhe pse është një
ndër vendet me dëmin më të
vogël nga përmbytjet, ka
goditjen më të shpeshtë nga
katastrofat natyrore. Por si
rezultat i sipërfaqes së vogël
të vendit tonë, krahasuar me
vendet e rajonit, Shqipëria
renditet me dëmin më të
vogël. Përmbytjet i kanë
sjellë vendit tonë dëme që
arrijnë vetëm 6% të PBB si-
pas raportit të Bankës
Botërore. Serbia rezulton të
jetë vendi më dëmin më të
konsiderueshëm në
ekonomi si pasojë e përm-
bytjeve, e ndjekur nga Bos-
nje Hercegovina dhe Maqe-
donia. Në total dëmi i vlerë-
suar nga katastrofat naty-
rore që prej 1990-ës arrin në
3.5 bilionë dollarë.

LAJMËRIM PËR TENDER KUALIFIKIMI PARAPRAK

1. Kushtet e përgjithshme

1.1 Kërkuesit : Bashkëpunimi Ndërkombëtar Gjerman (GIZ), Zyra në Tiranë
 Adresa: Rr. Skënderbeg, Nr. 21/1

1.2 Profili : Bashkëpunimi Ndërkombëtar Gjerman (GIZ), Zyra në Tiranë
që nga viti 1988 mbështet Shqipërinë në rrugën drejt Integrimit Europian
dhe zhvillimit nëpërmjet projekteve që zbatohen në fushat: për Zhvillim
Ekonomik, Reforma ligjore në ekonomi, Edukim dhe Kualifikim
Profesional, Reforma në sektorin e ujësjellësit, dhe fusha të tjera.

1.3 Subjekti: GIZ fton Kompani Transporti të kualifikuara të shprehin interes
në sigurimin e transportit te stafit sipas kërkesave të Zyrës së
administratës dhe të Projekteve të GIZ.
Profili i udhëtimeve të GIZ është kryesisht brenda Shqiperise, ne Rajon
dhe sipas nevojës edhe në vënde të tjera.
Të gjithë subjektet ligjore të interesuar në proçesin e aplikimit duhet
të kërkojnë një formë aplikimi ne adresën; giz-albanien@giz.de

1.4 Data përfundimtare për pranimin e aplikimit të plotësuar në Anglisht
është 27 Prill 2018.
Dokumenti i plotësuar në mënyrë të saktë, duhet të dorëzohet në një
zarf të mbyllur, të vulosur me mbishkrimin:

Aplikim për kualifikim paraprak “Sherbim Tranporti” adresuar tek

Bashkëpunimi Ndërkombëtar Gjerman (GIZ), Zyra në Tiranë,
Rr. Skënderbej, Nr. 21/1

Tiranë

Proçesi i kualifikimit do të fillojë pas datës së mbylljes së aplikimit.
Aplikimet do të vlerësohen dhe vetëm kandidatët e kualifikuar do të ftohen
të marrin pjesë në tender.

NJOFTIM SHITJE ME ANKAND

 ZYRA PERMBARIMORE GJYQESORE PRIVATE 'ILIA ELEZI'

PASURIA NR 189/6, LLOJI “TRUALL + NDËRTESË”, ZK 1557, VOL. 7, FQ.
132, nga të cilat: SIPËRFAQE TOTALE TRUALLI 561 M2, NGA TË CILAT 237
M2 JANË NDËRTESË, NË PRONËSI TË ZNJ. ETLEVA HAKA, ME ADRESË:
DRIZË, FIER ”.

ÇMIMI   3.280.000 LEKË . Data e zhvillimit të ankandit do jetë 25.04.2018 .
CEL. 0684026666 ; 0693262866 .

NJOFTIM SHITJE ME ANKAND

 ZYRA PERMBARIMORE GJYQESORE PRIVATE 'ILIA ELEZI'

PASURIA nr. 3/438+2-53, LLOJI ‘APARTAMENT’, VOLUMI 36, FAQE 37,
SIPËRFAQE 103 M2,  ZONA KADASTRALE 8380, TIRANË, NË PRONËSI TË
Z. ALBAN QEMAL BALA.

ÇMIMI  12.016.000 LEKË . Data e zhvillimit të ankandit do jetë 23.04.2018 .
CEL. 0684026666 ; 0693262866 .
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Tatimi mbi të ardhurat, tatimi për biznesin e vogël e TVSH-ja paguhen në "e-Albania"

Rama jep lajmin e mirë për 13
shërbimet e reja për tatimpaguesit

Kryeministri: Mund të aplikoni nga puna, ose shtëpia

Ornela Manjani

Të gjithë tatimpaguesit
tashmë mund të
paguajnë online në

portalin qeveritar "e-Alba-
nia" një sërë detyrimesh ta-
timore. 13 shërbime të reja
elektronike të Drejtorisë së
Përgjithshme të Tatimeve të
paralajmëruara më herët
ofrohen nga dje në portalin
qeveritar "e-Albania".
Kryeministri Edi Rama
përmes një statusi në faqen
e tij të "Facebook"-ut ka pub-
likuar sot listën me 13 shër-
bime të reja që biznesi mund
të paguajë në Drejtorinë e
Tatimeve pa mbajtur
radhën. Kreu i qeverisë tha
se përmes "e-Albania" do të
bëhet i mundur lehtësimi i
shërbimeve për qytetarët.
"Çdo ditë, një hap në rrugën
për Shqipërinë që duam
????. Vazhdojmë lehtësimin
e shërbimeve dhe uljen
sistematike të ndërvepri-
meve direkte me adminis-
tratën, duke reduktuar
vijimësisht mundësitë për
korrupsion, radhët e kota
dhe humbjet e kohës. Sapo
u publikuan në portalin 'e-
Albania' 13 shërbime të reja
elektronike me pagesë, të
Drejtorisë së Përgjithshme
të Tatimeve. Nëpërmjet kë-
tyre shërbimeve bizneset
mund të paguajnë direkt nga
vendi i punës, shtëpia apo
celulari, një sërë detyrimesh
tatimore'", - shkruan kryem-
inistri Rama në "Facebook".
BIZNESET

Bizneset që duan vër-
tetim për pagimin e kontrib-
uteve nga subjekti, vërtetim

TATIMET QË PAGUHEN NË "e-Albania"

1. Tatim mbi të ardhurat personale të biznesit të vogël.
2. Tatim i lojërave të fatit.
3. Tatim mbi të ardhurat nga punësimi.
4. Tatim i mbajtur në burim.
5. Tatim mbi Vlerën e Shtuar
6. Tatim i thjeshtuar mbi fitimin.
7. Tatim-fitimi.
8. Tatim mbi të ardhurat personale.
9. Taksat kombëtare.
10.Tarifat kombëtare.
11. Renta minerare.
12.Kontributet e sigurimeve shoqërore dhe

shëndetësore.
13.Detyrime globale/penalitetet.

të statusit të biznesit (nëse
është aktiv apo pasiv, përf-
shirë edhe datën si dhe vër-
tetim të xhiros, së shpejti

mund t'i marrin këto shër-
bime online nga Drejtoria e
përgjithshme e Tatimeve,
përmes portalit "e-Albania".

Aktualisht në këtë portal
shërbimet kushtuar biznes-
it zënë një pjesë të kon-
siderueshme. Janë 719 të til-

la, të cilat vijnë në ndihmë
24/24 në çdo ditë të javës,
me anë të sporteleve virtu-
ale. Shumë shpejt tek 'e-Al-
bania' do të jetë aktiv shër-
bimi elektronik, që u vjen në
ndihmë tatimpaguesve të
aplikojnë për vërtetim për
pagimin e kontributeve nga
subjekti. Ky shërbim do të
ofrohet menjëherë elektron-
ikisht me vulë dixhitale,
duke eliminuar tërësisht
nevojën për paraqitje fizike
pranë sporteleve të Drej-
torive Rajonale të Tatimeve
dhe duke garantuar një do-
kument me vlerë të plotë lig-
jore. Një tjetër shërbim që do

t'u vijë në ndihmë të intere-
suarve është vërtetimi i sta-
tusit të biznesit (nëse është
aktiv apo pasiv, përfshirë
edhe datën), i cili po ashtu
do të lehtësojë të gjithë pro-
cedurën e përfitimit të këtij
dokumenti, falë implemen-
timit në të të vulës dixhitale.
Së bashku me vërtetimet e
mësipërme, edhe vërtetimi i
xhiros për tri vitet e fundit
u nevojitet bizneseve për
përmbushjen e një sërë
kërkesash të tjera procedur-
ale dhe gjen zbatim të gjerë
si dokument shoqërues për
një numër të madh shër-
bimesh të tjera.

Tarifa në Rrugën e Kombit, zëvendësministri me banorët e Kukësit

Shkreli: Po negociohet
një formulë preferenciale

"Rreth një dekadë pas krizës"

Sejko: Prioritet i BSH,
nxitja e kreditimit

Rama: Ja masat ekstreme
për sezonin veror

Kryeministri Edi Rama në një mbledhje
me task-forcën e disa ministrive dhe

me kryetarët e mjaft bashkive bregdetare
dhe jo vetëm bëri të ditur se kjo verë do të
ketë më shumë turistë se asnjëherë më
parë. "Të gjitha hotelet e dhomat e ofruara
nga operatorët turistikë, nga Velipoja në
Sarandë janë të prenotuara. Kërkesa ndaj
Shqipërisë rritet ndjeshëm vit pas viti dhe
ndërkohë që punojmë për nxitjen e inves-

timeve të reja, duhet të rrisim me patjetër
cilësinë në çdo aspekt. Për këtë qëllim
kemi hartuar një plan që përfshin një sërë
ministrish dhe institucionesh. Shteti do
të jetë në krye të detyrës si asnjëherë më
parë, për të garantuar një sezon turistik me
më shumë pastërti, më shumë siguri, më
shumë mundësi argëtimi. Bashkëpunimi
më i mirë se asnjëherë me bashkitë është
domosdoshmëri", - tha shefi i qeverisë.

Në kuadër të konsultimeve me komu
nitetet lokale për tarifën e Rrugës së

Kombit, zv.ministri i Infrastrukturës dhe
Energjisë, Artan Shkreli, zhvilloi bash-
këbisedime me banorë në qytetin e Hasit
dhe atë të Kukësit. "Për të mbaruar kjo
rrugë, sipas projekteve fillestare të fizibili-
tetit, duhen 240 deri 260 milionë
euro, pasi asnjë njeri nuk e ka
bërë azhornimin se çfarë ka
ndodhur gjatë këtyre viteve të
fundit kur rruga natyrisht mund
të ketë degraduar në elementë
të rëndësishëm të saj. 260 mil-
ionë euro që nuk janë. Borxhi që
lahet çdo vit i kësaj rruge, prin-
cipal plus interesa është rreth
40% e krejt taksës së qarkullimit, që mblid-
het në rang Shqipërie. Rruga është menax-
huar ashtu siç është menaxhuar dhe ka
ardhur me një histori të vetën, ashtu
sikurse ka ardhur. Kjo rrugë duhet mbaru-
ar", nënvizoi Shkreli. Sipas tij, debati që
shtrohet aktualisht nuk ka të bëjë me 'nëse
do të ketë apo jo një kalim me pagesë', pasi
kjo është e vetmja mënyrë për të shpëtuar
këtë aset nga degradimi. Ai sqaroi se është

duke u negociuar tanimë me kompaninë
një formulë preferenciale për komunite-
tet lokale. "Ideja këtu nuk shtrohet më që
ta bëjmë rrugën me Toll apo pa Toll. Rru-
ga pa Toll do të thotë një rrugë që nuk
mirëmbahet dhe gjithë ato miliarda që
janë harxhuar do shkojnë drejt degradim-

it", u shpreh Shkreli. Kryebash-
kiaku i Hasit, Adem Lala, tha se
qytetarët e kësaj bashkie nuk
janë kundër tarifës, por kërkojnë
që ajo të jetë e përballueshme.
"Banorët që jetojnë në Has nuk
janë kundër tarifës, por tarifa
duhet të jetë e veçantë për ne që
e përdorim më shpesh këtë
rrugë, duke marrë parasysh

gjendjen sociale dhe ekonomike që ka zona.
Duhet që tarifa të jetë stimuluese për ban-
orët e zonës sonë", u shpreh ai. Në takimin
e zhvilluar në Kukës, Safet Gjici u shpreh
optimist për gjetjen e një zgjidhjeje për sa
i takon lehtësimit të tarifës së komu-
niteteve lokale. "Për sa i përket taksës, be-
soj shumë shpejt qeveria do na japë dhe
vendimin për taksën. Kuksianët kanë një
kërkesë ekonomike", insistoi Gjici.

Është mbajtur konferen
ca e 7-të vjetore e kërki-

meve, e organizuar nga Ban-
ka Kombëtare e Republikës
së Maqedonisë, me temë
"Rreth një dekadë pas
krizës: drejt një cikli të ri
global dhe normalizimit të
politikës monetare", ku i
pranishëm ka qenë edhe
guvernatori i Bankës së Sh-
qipërisë, Gent Sejko. Foku-
si i kësaj konference qën-
dronte në trajtimin e ekspe-
riencave dhe konkluzion-
eve të nxjerra nga kriza, si
dhe të nevojave të mund-
shme për ridizenjimin e
politikave në adresimin e
duhur të një mjedisi në
ndryshim. Diskutimet e
këtij paneli u fokusuan në
sfidat me të cilat përballen
bankat qendrore një dekadë
pas krizës dhe zhvillimet
ekonomike të vendeve, ro-
lin e bankave qendrore në

rritjen ekonomike nëpërmjet
ruajtjes së stabilitetit finan-
ciar, politikat monetare dhe
masat e ndryshme të ap-
likuara në këtë drejtim. Guv-
ernatori Sejko bëri një ekspoze
të situatës ekonomike sh-
qiptare, duke u ndalur te zh-
villimet ekonomiko-financiare
dhe ndikimet e mundshme të
normalizimit të politikës mon-
etare. Ai theksoi se Banka e
Shqipërisë mbetet e gatshme
të marrë të gjitha masat e
nevojshme, duke dhënë kon-
tributin e saj në mbështetje të
një rritjeje ekonomike të qën-
drueshme dhe garantimit të
stabilitetit makroekonomik të
vendit. Ai shtoi se politika
monetare lehtësuese e nd-
jekur nga Banka e Shqipërisë
ka ulur kostot e financimit të
sektorit privat, ka nxitur
rritjen e kreditimit në lekë dhe
ka ndihmuar në përmirë-
simin e gjendjes financiare të

huamarrësve. Prioritetet e
ardhshme të Bankës së Sh-
qipërisë janë orientuar më së
shumti drejt identifikimit të
masave për nxitjen e krediti-
mit, vazhdimin e planit të
masave për reduktimin e kre-
dive me probleme dhe
forcimin e stabilitetit financiar.
Një tjetër çështje e trajtuar nga
guvernatori ishte dhe rëndë-
sia e kombinimit të duhur të
politikave makroekonomike,
ku një rol kyç luan koordini-
mi i politikës monetare me atë
fiskale. Guvernatori Sejko nën-
vizoi rëndësinë e reformave të
mëtejshme për të përmirësuar
modelin e zhvillimit të vendit
dhe ambientin e biznesit, si
dhe për të ecur përpara në pro-
cesin e integrimit.
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Avokati: Vendim i padrejtë, do apelojmë

Vetingu, KPK shkarkon nga detyra gjykatësin
e Apelit të Durrësit, Besim Trezhnjeva

AVOKATI
Avokati mbrojtës i gjyqtarit Besim Trezhnjeva, e ka
cilësuar vendimin e KPK të padrejtë dhe deklaroi se
do ta apelojë. "Gjëja më minimale që mund të bëjmë
është të apelojmë këtë vendim që na u duk i padrejtë.
Hetim të thelluar administrativ nuk kishte. Nuk
pranuan ekspertimin", deklaroi avokati Fatmir Braka.



E shkuara kriminale e 39-vjeçarit, nga pengmarrja te kokaina

Theu masën e sigurisë, kapet 'i forti' i ‘Myslym Shyrit’
Nën akuzë për trafik droge, Gjergj Cukali shkeli arrestin shtëpiak

SHKURT

Vdekja e minatorit në
Klos, bie në pranga
tekniku dhe dy zjar-

rmëtarët
MAT-Policia e Matit ka

arrestuar tre persona, pas
vdekjes së një punëtori në
një minierë kromi në Klos
pak ditë më parë. Policia ka
arrestuar dy zjarrmëtarët
dhe teknikun e minierës,
pasi akuzohen për veprën
penale "Shkelje e rregul-
lave mbi lëndët plasëse
djegëse dhe radioaktive".
Nga specialistët për
Hetimin e Krimit në Ko-
misariatin e Policisë Mat, u
arrestuan në flagrancë sh-
tetasit Ilia Alliu, 47 vjeç,
banues në Bulqizë (me
detyrë teknik miniere); Pet-
rit Kaca, 36 vjeç, banues në
Burrel (me detyrë zjar-
rmëtar) dhe Ilmi Xhiherri,
49 vjeç, banues në Klos (me
detyrë zjarrmëtar). Arresti-
mi i këtyre tre shtetasve u
bë pasi me datë 12.04.2018,
në vendin e quajtur "Lugu
i Madh", galerinë nr 4, të
një subjekti minerar në
Klos, gjatë punës në galeri
është aksidentuar dhe ka
gjetur vdekjen nga shpër-
thimi i lëndëve eksplozive,
punonjësi P.M, 57 vjeç. Të
gjitha veprimet janë kryer
nën drejtimin e prokurorit
të gatshëm Mat. Materialet
procedurale do t'i referohen
Prokurorisë pranë Gjykatës
së Shkallës së parë Mat , për
veprën penale "Shkelje e
rregullave mbi lëndët
plasëse djegëse dhe radioak-
tive" dhe "Shkelje e rregul-
lave të mbrojtjes në punë".

Po konsumonin kokainë
brenda në lokal, arrestohet
reperi Stresi dhe miqtë e tij
TIRANE-TIRANE-TIRANE-TIRANE-TIRANE- Policia e Tiranës ka vënë në pranga

mbrëmjen e së enjtes 30-vjeçarin Arkimed Lushaj, i njo-
hur si Stresi, dhe një person tjetër. Sipas policisë, Stresi
dhe Kujtim Pershpalaj, 34 vjeç, së bashku me tre perso-
na të tjerë që u proceduan në gjendje të lirë, janë kapur
në kushtet e flagrancës duke konsumuar lëndë narko-
tike brenda në lokal. Uniformat blu bëjnë me dije se gjatë
kontrollit të ushtruar në një lokal bastesh sportive janë
arrestuar në kushtet e flagrancës 2 shtetas dhe 3 të tjerë
janë proceduar në gjendje të lirë. Më datë 13.04.2018 u
bë arrestimi në kushtet e flagrancës i shtetasve Arkimed
Lushaj, 30 vjeç, banues në Tiranë dhe Kujtim Pershpalaj,
34 vjeç, banues në Tiranë. Gjithashtu, u proceduan në
gjendje të lirë shtetasit A. V., 30 vjeç, banues në Tiranë;
J. B., 28 vjeç , banues në njësinë administrative Laç dhe
L. P., 31 vjeç, banues në Tiranë. Procedimi ndaj shteta-
sve të lartpërmendur është kryer pasi gjatë kontrollit të
ushtruar nga ana e shërbimeve të forcës së posaçme "Sh-
qiponja", në një lokal bastesh sportive në rrugën "Ali
Pashë Gucia" janë kapur në kushtet e flagrancës shteta-
sit e mësipërm duke konsumuar lëndë narkotike bren-
da në lokal. Janë sekuestruar në cilësinë e provës ma-
teriale një qese ambalazhi brenda të cilës kishte një
sasi pluhuri me ngjyrë të bardhë e dyshuar e llojit
kokainë, një pjatë porcelani ku sipër saj kishte një sasi
pluhuri me ngjyrë bardhë dhe dy karta karburanti.

Nën akuzën e fshehjes
së pasurisë, Komisio-

ni i Pavarur i Kualifikimit
ka shkarkuar ditën e
djeshme nga detyra gjyq-
tarin Besim Trezhnjeva.
Gjyqtari i Apelit të Dur-
rësit nuk e kaloi vetingun
duke u konsideruar i pa-
përshtatshëm për radhët e
sistemit të drejtësisë. Duke
iu referuar të dhënave nga
ILDKP, KPK theksoi se
gjyqtari ka fshehur pasur-
inë, ndërsa bëhet fjalë për
një shifër prej 20 milionë
lekësh si dhe apartamente
e troje në Tiranë dhe Dur-
rës. "Trupa e konsideron të

përfunduar seancën dëgji-
more për subjektin e rivlerë-
simit, z. Besim Trezhnjeva.
Në përfundim të procesit të
rivlerësimit trupa gjykuese
e përbërë nga Alma Faskaj,
kryesuese, Firdes Shuli rela-

tore, Roland Ilia, anëtar ven-
dosi të shkarkojë nga detyra
subjektin e rivlerësimit, zo-
tin Besim Trezhnjeva,
gjyqtar i Gjykatës së Apelit
Durrës",-tha kryesuesja e
trupës gjykuese, Alma

Faskaj. Avokati mbrojtës i
tij, Fatmir Braka e ka cilë-
suar vendimin e KPK të pa-
drejtë dhe deklaroi se do ta
apelojë. "Gjëja më minimale
që mund të bëjmë është të
apelojmë këtë vendim që na
u duk i padrejtë. Hetim të
thelluar administrativ nuk
kishte. Të pranonin
kërkesën për ekspertim që
bëmë. Ka 4 sqarime që bën
ILDKP, ka një vlerësim të
fundit të komisionit që thotë
se ka diferenca, ka edhe një
ekspertim nga ekspertë
kontabël ku shifrat janë di-

ametralisht të kundërta.
Nuk pranuan ekspertimin.
Vendimi na u duk i parreg-
ullt, i padrejtë. Këto janë
precedentë për gjyqtarë të
tjerë, do kenë pasoja", dek-
laroi avokati Fatmir Braka.
Ndërkohë në seancën e zhvil-
luar ndaj tij tre ditë më parë,
Trezhnjeva, i cili është edhe

kandidat për KLGJ, doli
kundër Komisionit, teksa u
shpreh se nuk i  është llog-
aritur pasuria e krijuar në
vitet 1981-1994. "Kemi
punuar bashkë me gruan.
Të ardhurat kryesore janë
nga bashkëshortja. Pasuria
ime është e ligjshme", tha
Trezhnjeva.

TIRANËTIRANËTIRANËTIRANËTIRANË

Gjergji Cukali, 39-
vjeçari i njohur si "i
forti i ‘Myslym Shy-

rit’" ka rënë në prangat e pol-
icisë ditën e djeshme pasi
kishte thyer masën e arres-
tit shtëpiak. I riu, një per-
sonazh i njohur për policinë
është kapur në flagrancë
larg banesës së tij mesnatën
e së enjtes, pasi ka shkelur
vendimin e Kolegjit Penal të
Gjykatës së Lartë, pasi ësh-
të larguar nga vendqëndri-
mi i banesës së tij ku ishte i
detyruar të qëndronte. Ndaj
Cukalit ishte caktuar kjo
masë sigurie, për veprën
penale "Prodhimi dhe shit-
ja e narkotikëve". Në korrik
të vitit 2016, Cukali u arres-
tua nga operacioni "Tan-
gent", i cili goditi një grup të
shpërndarjes së kokainës në
kryeqytet, ku u arrestuan 16
persona. Në bashkëpunim
me njëri-tjetrin anëtarët e
grupit dyshohet se shpërn-
danin lëndë narkotike ko-
kainë në zona të ndryshme
të Tiranës si "Myslym Shy-
ri", ish-Blloku, sheshi "Will-
son", në rrugën "Ali Demi",
në zonën e Porcelanit dhe në
rrugën e Elbasanit. Një ven-
dim i Kolegjit Penal të
Gjykatës së Lartë që mban
datën 24 maj 2017, i dha lir-
inë Gjergji Cukalit duke ven-
dosur masë sigurie "arrest
shtëpie", gati një vit pas ar-
restimit. Kolegji Penal i
Gjykatës së Lartë argumen-
ton se u vendos që Gjergji
Cukali të qëndrojë në arrest
shtëpie për shkak të
gjendjes së tij shëndetësore.
Rezulton se "i forti i Myslym
Shyrit" vuan nga astma
bronkiale dhe ka kriza të
shpeshta. Tashmë krahas
hetimit për prodhim dhe

shitje të narkotikëve tashmë
ai do të gjykohet dhe për
largim të të burgosurit nga
vendi i qëndrimit. Gjergji
Cukali është një person me
precedent të mëparshëm pe-
nal, duke filluar nga peng-
marrjet, armëmbajtjet pa leje
dhe shpërndarje droge.
ARRESTIMI NË 2016

Gjergj Cukali u arrestua
në korrik të vitit 2016 në

kuadër të operacionit 'Tan-
gent' bashkë me 6 persona
të tjerë, mes tyre një grua.
Hetimet kishin së paku
pesë muaj më parë, ndërsa
në total në kuadër të këtij
grupi, që prej nisjes së he-
timeve janë arrestuar 16
persona. Policia sekuestroi
282 gramë kokainë, 25 tele-
fona celularë, 5 automjete
të ndryshme dhe 15 çelësa

makinash, etj. Ndër të ar-
restuarit, janë edhe dy sh-
qiptarë nga Kosova me
banim në Prishtinë. Drej-
tori i Policisë së Tiranës,
Ervin Hodaj tha se grupi
shpërndante lëndën narko-
tike në zonat më të frekuen-
tuara të kryeqytetit. Grupi
kriminal drogën e fshihte
kryesisht në banesat e fem-
rave që kishin marrëdhënie

me trafikantët dhe e fshih-
nin në lodrat e pelushit.
Nga hetimet dyshohet se
Cukali e personat e tjerë
punonin prej një viti në
shitjen e shpërndarjen e
drogës. Nga hetimet është
zbuluar se droga sigurohej
nga Gjergj Cukali, i cili dy-
shohet se e blinte tek një
grup personash që udhëto-
nin në Holandë.

PENGMARRJA NË 2004
Gjergj Cukali ka qenë një prej personazheve të
njohura të botës kriminale të kryeqytetit, pasi
bashkë me miqtë e tij, Florian Metalla, Ledio Lito,
Ilir Kodumi, Eduart Skuka dhe Durim Gurzi, në
korrik të 2004 morën peng Fatjon Demirlikën dhe
kërkuan 100 mijë euro për lirimin e tij. Por plani i
tyre dështoi, pasi u arrestuan në kohë nga policia
e Tiranës.

Arrestimi

Besim Trezhnjeva

Gjergji Cukali

Arkimed
Lushaj
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"S'kemi konflikte me askënd, policia të zbardhë sa më shpejt të vërtetën e ngjarjes"

"Isha me vëllain para lokalit kur pamë
makinën dhe armën te xhami i mjetit"
Agim Boriçi: Menjëherë u futëm brenda,
nuk e di kush ishin personat që qëlluan

POLICIA
Burime zyrtare nga Drejtoria e Policisë së Qarkut të Fierit
deklaruan për "GSH" se në shënjestër të autorëve ka qenë
Agim Boriçi, person me precedentë penalë. Blutë sqaruan se
autorët nuk kanë dashur ta vrisnin pronarin e lokalit, por i
kanë përcjellë një mesazh të fortë, e kanë paralajmëruar atë.
Sipas policisë, dyshohet se ngjarja mund të ketë marrë shkas
për konflikte të kohëve të fundit.

Anëtare e trupës edhe ish-kryeprokurorja Ina Rama

Ndërprerja e vetingut, caktohen gjyqtarët
që kanë në dorë fatin e Adriatik Llallës

FIERFIERFIERFIERFIER

Mesditën e së
mërkurës, unë dhe
vëllai ishim ulur

në një nga tavolinat jashtë
lokalit, kur pamë një mak-
inë që po afrohej. Në atë mo-
ment pikasëm dhe armën
tek xhami i automjetit. Men-
jëherë u ngritëm dhe u fu-
tëm brenda në lokal. Nuk e
di se kush ishin personat
brenda në makinë që qëllu-
an me breshëri plumbash në
drejtim të lokalit tonë".
Kështu deklaroi dje për
"Gazeta Shqiptare" 47-
vjeçari Agim Boriçi, i cili tri
ditë më parë i shpëtoi aten-
tatit të organizuar nga dy
persona ende të paidenti-
fikuar. Ndërkohë, Boriçi tha
se nuk ka konflikte me

askënd. "Unë kam bash-
këpunuar me policinë për të
nxjerrë në dritë të vërtetën.
Nuk ruhem nga askush.
Mendoj se ajo që ndodhi nuk
ka të bëjë me mua dhe famil-
jen time. Nuk kam probleme
me askënd dhe nuk dyshoj
tek askush. Ne jemi Boriçët
e Fierit dhe nuk kemi të
bëjmë me Boriçët e Lushnjës

dhe me bandën e Lushnjës.
Nuk jam person në kërkim
dhe nuk kam probleme me
drejtësinë. Kërkoj që drejtë-
sia të zbardhë sa më shpejt
ngjarjen", tha babai i tre fëm-
ijëve, banues në lagjen "8
Shkurti" të qytetit të Fierit.
Gjithashtu, 47-vjeçari, i cili
njihet si i "forti" i Fierit po-
hoi se "nuk ka pasur shkëm-

bim zjarri, vetëm të shtëna
me armë jashtë lokalit. Fat-
mirësisht në kohën kur ndo-
dhi ngjarja nuk pati nxënës
dhe mësues. Jemi habitur
çfarë kemi dëgjuar. Është
abuzuar me ngjarjen".
Ndërkaq, mësohet se autom-
jeti tip "Reno" me targa greke
YNK 1329, nga i cili dy perso-
na qëlluan me breshëri kal-

lashnikovi në drejtim të
lokalit të Agim Boriçit është
parë edhe nga kamerieri i
lokalit (i afërm i pronarëve).
Ky i fundit ka deklaruar në
polici se sapo ka parë lëvizjen
e dyshimtë të mjetit, ka bër-
titur "largohuni se do na qël-
lojnë". Kjo ka bërë që të
gjithë personat në lokal, pr-
onari bashkë me vëllain të
hyjnë në pjesën e brendshme
të ndërtesës. Mësohet se në
fasadën e xhamit të lokalit u
derdhën 20 plumba, ndërsa
dy autorët u larguan me
shpejtësi në drejtim të Se-
manit. Vetëm pak minuta

më pas ata i vunë zjarrin
makinës pranë stacionit të
trenit, në lagjen "15 Tetori".
Nga ana tjetër, burime zyrtare
nga Drejtoria e Policisë së
Qarkut të Fierit deklaruan
për "GSH" se në shënjestër të
autorëve ka qenë Agim Boriçi,
person me precedentë penalë.
Blutë sqaruan se autorët nuk
kanë dashur ta vrisnin pr-
onarin e lokalit, por i kanë
përcjellë një mesazh të fortë,
e kanë paralajmëruar atë.
Sipas policisë, dyshohet se
ngjarja mund të ketë marrë
shkas për konflikte të ko-
hëve të fundit.

Pas ankimimit të Komi
sionerit Publik ndaj

vendimit të Komisionit të
Pavarur të Kualifikimit,
për ndërprerjen e procesit
të vetingut për ish-
kryeprokurorin Adriatik
Llalla, caktohet trupa
gjykuese që ka në dorë fa-
tin e tij. Dosja e tij pritet
të shqyrtohet brenda pak
ditësh nga Kolegji i
Posaçëm i Apelimit. Trupa
gjykuese që do të shqyrtojë
çështjen Llalla u bë pub-
likë nga KPA. Kryesues do
jetë gjyqtari Sokol Çomo,
ndërsa relator Luan Daci.
Pjesë e trupës gjykuese që
do të shqyrtojë ankimimin
e Komisionerit Publik për
ndërprerjen e vetingut për
Llallën do të jetë dhe një
tjetër emër i njohur në
sistemin e drejtësisë, ish-
kryeprokurorja Ina Rama
së bashku me Albana Sh-
tyllën dhe Ardian
Hajdërin. Procesi i
vetingut ndaj Adriatik Lla-
llës u ndërpre me 12 sh-
kurt të këtij viti nga KPK-
ja pas dorëheqjes së ish-
kryeprokurorit nga e drej-
ta për t'u emëruar gjyqtar
apeli dhe rrjedhimisht nga
i gjithë sistemi i drejtësisë.
Vendimi u mor në atë kohë
nga trupi gjykues i KPK-se

me kryesues Roland Ilia dhe
anëtarët Pamela Qirko dhe
Olsi Komçi. Llalla aktualisht
është nën hetim nga
prokuroria e Durrësit, për
disa akuza. Konkretisht ish-
kryeprokurori i përgjiths-
hëm po hetohet për pastrim
të produkteve të veprës pe-
nale i kryer nëpërmjet këm-
bimit ose transferimit të pa-
surisë, që dihet se është
produkt i veprës penale, për

Lokali i Agim Boriçit që u sulmua me breshëri kallashnikovi

fshehjen, mbulimin e
origjinës së pasurisë ose
dhënien e ndihmës, për të
shmangur pasojat juridike,
që lidhen me kryerjen e
veprës penale; fshehjes ose
mbulimit të natyrës,
burimit, vendndodhjes,
vendosjes, zhvendosjes së
pronësisë ose të të drejtave
të tjera, që lidhen me pa-
surinë që është produkt i
veprës penale etj.

TRUPA GJYKUESE
Trupa gjykuese që do të shqyrtojë çështjen Llalla
u bë publike nga KPA. Kryesues do jetë gjyqtari
Sokol Çomo, ndërsa relator Luan Daci. Pjesë e
trupës gjykuese do të jetë dhe ish-kryeprokurorja
Ina Rama së bashku me Albana Shtyllën dhe
Ardian Hajdërin.

Hetimet për Tahirin, prokuroria dy
letërporosi të reja në Itali e GreqiTë tjera detaje dalin në

dritë lidhur me
hetimin e hapur nga ish-
ministrit të Brendshëm
Saimir Tahirit. Prokuror-
ia e krimeve të rënda pas
dyshimeve për lidhjet e
ish-ministrit me grupin
kriminal Habilaj, ka bërë
lëvizjen e radhës, duke i
kërkuar ndihmë Greqisë
dhe Italisë, përmes dy
letërporosive të reja.
Burime pranë grupit he-
timor bënë me dije se në
Itali është kërkuar infor-
macion lidhur me disa
fakte të reja të dala se
fundmi gjatë hetimit të
çështjes "Habilaj" nga
Prokuroria e Catanias.
Këto fakte, sipas grupit të
hetimit mund të ndih-

na për disa udhëtime të
tjera të ish-ministrit të
Brendshëm, të bëra gjatë
periudhës që shtrihet
hetimi.  Vetëm pasi  të
mbërrijnë përgjigjet e
këtyre letërporosive dhe
dy të tjerave të dërguara
ne shkurt,  gjashtë
prokurorët e çështjes do
të marrin vendim për fa-
tin e deputetit të përjas-
htuar nga radhët e Par-
tisë Socialiste. Saimir Ta-
hiri është nën hetim prej
6 muajsh,  pasi ka dy-
shime të forta se është i
përfshirë në trafik droge,
në kuadër të grupit krimi-
nal "Habilaj", si dhe afera
korruptive.

mojnë për të hedhur dritë
mbi rolin e Saimir Tahirit
në grupin ku dyshohet të
jetë përfshirë. Ndërsa në
Greqi, janë kërkuar të dhë-

Protesta në Rrugën e Kombit, drejtorja
e SHÇBA: Nën hetim veprimet e policisë

Shërbimi i Çështjeve të Brendshme dhe
Ankesave ka nisur verifikim për vep-

rimet e policisë gjatë protestës së Kukësit
për tarifën në Rrugën e Ko-
mbit. Këtë gjë e ka bërë të di-
tur ditën e djeshme drejtoresha
e SHÇBA-së, Anila Trimi në një
prononcim jashtë komisionit
parlamentar të sigurisë. Drej-
toresha e konfirmoi këtë fakt
por nuk dha detaje mbi rezul-
tatet e hetimit. "Kemi kryer in-
spektim por nuk kemi arritur
në konkluzion. Do njoftoheni
kur të merret vendimi në lidhje

me veprimet e policisë",- deklaroi Trimi. Pas
protestës në "Rrugën e Kombit", 23 qytetarë
kuksianë ranë në pranga. Veprimet e poli-

cisë u quajtën të dhunshme dhe
të padrejta pasi sipas të afërmve
dhe opozitës, policia i kishte mar-
rë gjatë natës dhe i kishte traj-
tuar në mënyrë çnjerëzore. Në
përfundim të seancës të arres-
tuarit u njohën me masën e
sigurisë, ku u lanë në burg 11
nga 23 të arrestuarit. Protes-
tuesit e ndaluar akuzohen për
'dhunë ndaj forcave të policisë'
dhe 'shkatërrim të pronës'.

Ish-ministri i
Brendshëm
Saimir Tahiri

Drejtoresha e
SHÇBA-së, Anila Trimi

Ish-kryeprokurori Adriatik Llalla
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Sekuestrohet gjysmë ton kanabis, u gjet në
fuoristradën që po transportohej me karroatrec

Avionët e Guardia di Finanza nisin fluturimet në Dukagjin e zona të tjera problematike

"Droga po shkon në shkolla, fëmijët
11-vjeçarë po braktisin mësimin"

Loka-Bushati: Organizatorët e kultivimit të kanabisit
kanë marrë arratinë, askush nuk do të shpëtojë

SHKURT

Aksidenti me 3 të vdekur,
shkak shpejtësia e madhe

FIER FIER FIER FIER FIER - Pak ditë pas ak-
sidentit tragjik të ndodhur
në aksin Levan-Tepelenë
(në afërsi të fshatit Vari-
bop) ku humbën jetën dy
kushërinjtë Fisnik e Agus-
tin Murataj nga fshati
Kutë i Mallakastrës dhe
shtetasja franceze Nazia
Aham, policia e Fierit ka
zbardhur shkakun e aksi-
dentit. Nga kryerja e akt
ekspertizës ka rezultuar se
drejtuesi i mjetit tip "Suzu-
ki" me targa greke ishte
duke udhëtuar me 150 km
në orë. Kjo shpejtësi nuk i
ka dhënë mundësi 32-
vjeçarit të kontrollojë
drejtimin duke u zhvendo-
sur disa metra larg nga rru-
ga kryesore.

Ndalohen 42 klandestinë
sirianë dhe irakianë
KAKAKAKAKAKAKAKAKAKAVIJË VIJË VIJË VIJË VIJË - Shifër re-

kord e klandestinëve të
vendeve të treta në pikën
kufitare të Kakavijës. 42
shtetas të huaj, emigrantë
të paligjshëm prej të cilëve
17 irakianë dhe 25 sirianë
janë ndaluar nga policia
kufitare e Kakavijës në
afërsi të ish-Postës së Mul-
lirit, shumë pranë kufirit
jeshil mes dy vendeve. Të
gjithë shtetasit e
paligjshëm kanë kërkuar
azil dhe janë strehuar në
qendrën e pritjes së
azilkërkuesve në Tiranë.
Mes klandestinëve të
ndaluar kishte një numër
të konsiderueshme famil-
jesh, gra e fëmijë të mitur.

Tenton të grabisë bankën,
arrestohet 24-vjeçari
DURRËS DURRËS DURRËS DURRËS DURRËS - Një 24-vjeçar

nga Rrësheni, banues në
zonën e ish-Kënetës në
Durrës dje ka përfunduar
në pranga, pasi ka tentuar
të grabisë me thikë një
bankë të nivelit të dytë në
lagjen nr.4 të qytetit breg-
detar. Bëhet fjalë për
Kreshnik Margjonin, i cili
ka hyrë brenda ambi-
enteve të bankës dhe nën
kërcënimin e një thike ka
shkuar në sportelin e
arkës për të grabitur xhi-
ron ditore. Mes panikut,
punonjësit e sigurisë së
bankës kanë arritur të
lajmërojnë policinë, e cila
mbërriti menjëherë në
vendin e ngjarjes dhe ar-
restoi agresorin.

Kapen me kokainë 4 të rinjtë në Ksamil,
një muaj më parë iu gjetën 18 kg kanabis

KAKAKAKAKAVVVVVAJË AJË AJË AJË AJË - Masat e mar-
ra nga policia kanë bërë
që trafikantët të zgjedhin
mënyra të pazakonta për
transportimin e lëndëve
narkotike.  T ri  ditë  më
parë policia e Kavajës ka
sekuestruar gjysmë ton
kanabis sativa, e cila u
gjet e fshehur në një fuo-

ristradë që po transporto-
hej mbi një karroatrec.
Ndërkohë ka përfunduar
në pranga 35-vjeçari Sai-
mon Beqiraj, banues në
fshatin Frakull e Madhe
të Fierit. Burime nga poli-
cia lokale bënë me dije se
fuoristrada ishte mbush-
ur me thasët me kanabis

(në total 562.3 kg) dhe po
transportohej me karroat-
rec, duke pretenduar se
mjeti ishte me defekt. Kjo
për t ' iu shmangur kon-
trolleve të bluve. Karroat-
reci  drej tohej  nga  35 -
vjeçari dhe u ndalua gjatë
natës të së mërkurës në
aksin rrugor Rrogozhinë-

Senad Nikshiqi

SHKSHKSHKSHKSHKODËRODËRODËRODËRODËR

Që nga 6 prilli, në
zonat me risk për
kultivimin e bimëve

narkotike ku përfshihet
edhe Shkodra kanë nisur flu-
turimet e avionëve të
Guardia Di Finanza. Në këto
zona në intervale kohe do të
vijojnë fluturimet e avion-
ëve italianë për të monitoru-
ar dhe s'do mbetet asnjë cep
pa u parë. Mjete me kaluesh-
mëri të lartë do të vihen në
dispozicion nga ushtria,
ndërsa FNSH do jetë
prezente me 3 grupe. Policia
është e vendosur për të
luftuar kultivimin e bimëve
narkotike". Kështu deklaroi
dje zëvendësdrejtori i Poli-
cisë së Shtetit, Gjovalin
Loka gjatë një takimi sensi-
bilizues dhe ndërgjegjësues
në njësinë Guri Zi në Sh-
kodër. Sipas tij, nuk ka
kthim prapa në luftën
kundër kultivimit të bimëve
narkotike. "Detyrimisht du-
het të ruajmë shifrat e vitit
të kaluar dhe kemi për
detyrë që të shkojmë drejt
zeros. Kërkon impenjim
maksimal të gjithsecilit dhe
jemi këtu për të shprehur
një vullnet të pakthyeshëm
kundër këtij fenomeni. Do
kemi mundësi që të akomo-
dojmë efektivët tanë në Duk-
agjin dhe kjo falë mundësisë
së krijuar nga kryebashkiak-
ja e Shkodrës. Kemi për
qëllim të merremi me ato
persona që kanë gjetur
rrugën e padrejtë për t'u pa-
suruar në mënyrë të
paligjshme, ata që ne i qua-
jmë kriminelë, autorë të ve-
prave penale ose persona me
rekorde kriminale. Shpesh
herë kur kemi shoqëruar
kryepleq ose kur i kemi ar-
restuar kryetarja e bashkisë
është shqetësuar dhe me të
drejtë, por jemi këtu për t'iu
thënë atyre se kemi detyr-
imin ligjor që ta bëjmë, pasi
nuk është interesi ynë që t'i
arrestojmë, por ata duhet të
na informojnë. Po ashtu
edhe fëmijët dhe mësuesit
mundet që të japin informa-
cion",- tha Loka.
KONTROLLET NGA
GUARDIA DI
FINANZA

Numri dy i Policisë së
Shtetit, Gjovalin Loka bëri
me dije se avionët e Guardia
Di Finanza kanë dyfishuar

fluturimet në zonat problem-
atike si Shkodra, Vlora dhe
malësia e Krujës. "Ne e kemi
fituar këtë betejë dhe
dëshira jonë është që pas
hekurave të shkojnë ata që
e meritojnë dhe jo njerëz që
për një mijë e një arsye mer-
ren, por që nuk i lidh asgjë
me kultivimin. Krimi dhe
organizatorët e kultivimit
apo trafikimit të drogës për
Policinë e Shtetit nuk kanë

ngjyrë politike.
Mali Zi dhe Kosova janë

afër. Trafikantët po kërkojnë
ndihmë edhe më larg, por do
ta kenë shumë të shkurtër,
sepse bashkëpunimi me
partnerë të huaj është i fu-
qishëm. Kemi dërguar, por
edhe kanë ardhur në vendin
tonë specialistë policie nga
më të mirët nga Anglia,
Franca, Amerika dhe vende
të tjera dhe askush s'do t'i

shpëtojë",-u shpreh Loka.
Ndërkaq, drejtori i policisë
së Shkodrës, Vehbi Bushati
bëri thirrje që organizatorët
e kanabisit nuk duhet që të
bëjnë viktima të tjera që në
këtë rast janë të varfëri, të
cilët procedohen penalisht.
DROGA NË SHKOLLA

"Duhet punuar që të sh-
kojmë drejt zeros për fëmijët
tanë dhe për të ardhmen e
tyre, sepse ata do të jenë vik-

timat e kultivimit dhe për-
dorimit të dograve të lehta
apo të forta. Nëse kriminelët
nuk heqin dorë dhe duan të
na sfidojnë, ne kemi të gjithë
instrumentet dhe kemi vull-
netin për t'i çuar para drejtë-
sisë. Jemi të përqendruar
tek ata që e organizojnë dhe
financojnë kultivimin e
bimëve narkotike. Mos të
bëjnë viktima të tjera, sepse
angazhojnë njerëz në nevojë
dhe në fund ata procedohen
penalisht. Ne do mundohemi
që asnjë shteg të mos jetë i
hapur", pohoi Bushati. Ai
tha se është e dhimbshme
kur sheh që 11-vjeçarët të
largohen nga shkollat, sepse
janë bërë përdorues të
drogës. "Ajo drogë që prod-
hohet në këto toka shkon tek
shkollat dhe po bën që fëm-
ijët të ikin nga shtëpia. Kjo
drogë nuk po ikën jashtë
Shqipërisë, por po përdoret
brenda vendit shumë keq
dhe po stimulohen fëmijët.
Këta fëmijë bëhen pjesë e
rrjeteve kriminale që çojnë
në akte të dhunshme nga
pengmarrjet deri tek vrasjet
që në Shkodër nuk kanë
munguar. Kjo nuk është për
t'ju lutur askujt, por për t'i
kujtuar secilit se sa krim
pjell droga". Gjithashtu,
kreu i bluve të Shkodrës de-
klaroi se kriminelët dhe or-
ganizatorët e kultivimit të
kanabisit kanë nisur që tani
të marrin arratinë me qëllim
që më pas të futen në zonat
malore për të vijuar punën.
"E dimë se sa të zotë janë
edhe që duan ta marrin këtë
sipërmarrje se po i shikojmë
edhe në malësi edhe në
Pukë dhe në ndonjë zonë
tjetër duke marrë arratinë
për të gjetur format për t'u
futur aty ku duan. Mbase
kanë për t'u futur, por kanë
edhe për t'u kapur nga ne".

SARANDË SARANDË SARANDË SARANDË SARANDË - Policia e Sarandës ka vënë
në pranga katër të rinj, të cilëve iu janë
gjetur disa doza kokainë në makinë. Bëhet
fjalë për shtetasit: Adriatik Gjini, 25 vjeç;
Dako Mucodemi, 33 vjeç; Spiro Kuacka, 24
vjeç dhe Renard Bufi, 21 vjeç (të gjithë
banues në Ksamil), të cilët u kapën në fla-
grancë gjatë operacionit të koduar "Trans-
ferimi". Sipas bluve, shtetasve të më-
sipërm iu është gjetur dhe në mjetin tip

"Opel", në të cilin udhëtonin, 7 doza ko-
kainë. Gjithashtu, këta shtetas janë au-
torë të një sasie lënde narkotike kanabisi
prej 18 kg, të gjetur në Ksamil më datë
15.03.2018. Materialet hetimore do t'i ref-
erohen prokurorisë Sarandë për veprat
penale: "Prodhimi dhe shitja e narko-
tikëve, kryer në bashkëpunim" ndaj
Gjinit, Mucodemit dhe Kuackës dhe
"Moskallëzim krimi" ndaj Renard Bufit.

Kavajë ,  në  vendin e
quajtur "Bishti i Zhu-
rit". Burime nga policia
pohuan se po punohet
për kapjen e pronarit të
fuoristradës si dhe tre
shtetasve të tjerë, em-
rat  e  të  c i lëve  nuk
bëhen me dije për shkak
të hetimit.

Zëvendësdrejtori i Policisë së Shtetit, Gjovalin Loka gjatë takimit të djeshëm në Shkodër
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Nëna e 14-vjeçarit: Ndihma nuk i kalon 200 mijë lekë të vjetra, nuk mjaftojnë

Dëgjesa e parë prindërore mbi autizmin
"Kërkojmë mësues kujdestarë dhe orë terapie për fëmijët tanë"

NË 68 FËMIJË ME AUTIZËM
Gjatë mbledhjes së Komisionit Parlamentar të Shëndetësisë, disa
kohë më parë, u bë me dije se autizmi prek 1 në 68 fëmijë të lindur
në Shqipëri dhe u theksua se shëndeti publik po hyn në krizë.
Ndërkohë, shifra alarmante paraqiten nga viti në vit për sa i përket
personave me çregullime të spektrit autik në vendin tonë, ku
regjistrohet një rritje prej 30-40%.1

Voltiza Duro

Mbi 100 prindër të
fëmijëve me au
tizëm, por edhe të

atyre me aftësi të kufizuar
kanë kërkuar mbështetje
nga qeveria shqiptare për
sigurimin e mësuesve kujd-
estarë dhe orëve të terapisë
për vogëlushët e tyre. Këto
shqetësime, u ngritën nga
prindërit ditën e djeshme
gjatë takimit të parë
"Dëgjesë prindërore për au-
tizmin", organizuar nga Fon-
dacioni 'Fëmijët Shqiptarë'.
"Besoj, edhe ju si unë merr-
ni nga shteti një lloj ndi-
hme, për paaftësi dhe për
kujdestari. Nuk i kalon 20
mijë lekë. Më thoni çfarë
mund të bëj unë me 200 mijë
lekë të vjetra. Unë kam 6
vite që paguaj mësuesen
ndihmëse të djalit tim që e
çoj në shkollë. Do ta paguaj,
sepse unë e di që fëmija im
nuk mundet të qëndrojë më
vete. Çfarë të bëj më parë?
Dhe flas unë, që jam më
suese dhe marr një rrogë", -

u shpreh Blerina Shehu
Lala, nënë e një fëmije 14
vjeçar që vuan nga ky çrreg-
ullim i spektrit autik. Më tej,
Edmond Tupe bëri me dije

se autizmi ka bërë të mun-
dur ndryshimin e tij dhe ka
dhënë një mesazh shumë të
fortë për të gjithë prindërit
e fëmijëve me autizëm. "Qën-

drimi im ndaj autizmit të tim
biri ka evoluar, që nga libri i
parë, sidomos që nga libri im
i dytë me realizëm.
Domethënë, prindër unë ju
them, mos u shkurajoni, mos
u ligështoni. Misioni juaj
është që sa të jeni gjallë ta
bëni të lumtur këtë fëmijë.
Nëse ju do ta keni mendjen
gjithë kohës tek pyetja se
çfarë do të bëhet pas vdekjes
time gjate gjithë kohës, ju do
të shkurtoni ditët tuaja,
edhe kjo do të bie në kurriz
të fëmijës tuaj", - bëri thirrje
Tupe për prindërit e pran-
ishëm. Ndërkaq, drejtuesja e
Fondacionit Fëmijët Sh-
qiptarë kërkoi që zëri i
nënave të këtyre fëmijëve të
dëgjohet e tu jepet sa më
shumë mbështetje nga in-
stancat përkatëse. "Bëhuni
bashkë, bëhuni iniciatorë të

lëvizjeve të mëdha dhe kini
vëmendjen e veçantë ndaj
këtyre nënave, ndaj këtyre
fëmijëve. Sidomos ndaj
nënave, që kalojnë shumë
net pa gjumë, që çdo ditë
përballen me sfida të reja. Ju
nuk njihni as rrënimin
ekonomik që këto familje
kanë. Përpiquni për ligje që
t'i mbështesni, për ligje sa
më të buta që të ndihen të
lehtësuara. Mbani hapur
dyert e institucioneve për t'i
dëgjuar hallet e tyre dhe
problemet që ata kanë dhe të
jeni një pjesë jo vetëm e

mbështetjes së tyre por të
jeni një shpresë e madhe për
ta", - bëri thirrje Berisha.
Gjatë mbledhjes së Komi-
sionit Parlamentar të Shën-
detësisë, disa kohë më parë,
u bë me dije se autizmi prek
1 në 68 fëmijë të lindur në
Shqipëri dhe u theksua se
shëndeti publik po hyn në
krizë. Ndërkohë, shifra alar-
mante paraqiten nga viti në
vit për sa i përket personave
me çregullime të spektrit
autik në vendin tonë, ku
regjistrohet një rritje prej
30-40%.

MESAZHI NDAJ PRINDËRVE
"Qëndrimi im ndaj autizmit të tim biri ka evoluar,
që nga libri i parë, sidomos që nga libri im i dytë
me realizëm. Domethënë, prindër unë ju them,
mos u shkurajoni, mos u ligështoni. Misioni juaj
është që sa të jeni gjallë ta bëni të lumtur këtë
fëmijë.",-tha Tupe.

Edmond Tupe

Dëgjesa e parë
prindërore mbi

autizmin

VACANCY ANNOUNCEMENT
The Health for All Project (HAP) in Albania is funded by Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) and is being
implemented by a consortium of three organizations: the Swiss Tropical and Public Health Institute (SwissTPH), and the NGOs
Terre des Hommes (TdH) and Save the Children (SC). The Project started in January 2015 and will have an implementation
timeframe of 4 years. Its overall goal is that the Albanian population benefit from better health due to improved Primary Health
Care (PHC) services and health promotion activities.

Save the Children is recruiting for motivated and experienced staff for the project “HAP project”

Post title: Communication Project Officer for HAP project
Albania Country Office

Application dateline: 24th April 2018, 1:00pm

The Communication Project Officer for HAP will support HAP project in various aspect of communication with focus on maximiz-
ing the visibility of the project while increasing public understanding of health matters and their involvement in the project.

Required qualifications and experiences

 A university degree in communications,  marketing or journalism, and preferably work experience in public health or
any other related field

 Excellent command of English and Albanian languages, both verbal and written
 Proven ability to maintain excellent relationships with Local and Central Government personnel and to advocate

effectively with high-level officials
 At least 5 years of experience in a Senior Communications or media - related role
 Proven experience for producing project’s communication plan
 Experience of planning and implementing successful communication and campaigns, ideally for a non-profit  or

international organisation
 Ability to synthesise complex information into concise and compelling articles, notes and documents
 Very good ability in producing photos and short semi-professional videos related to project activities
 Excellent ability to work both independently and in consultation and cooperation with others
 Proven experience using media for communication and campaigning purposes in print and electronic media.

Experience in using social media for communication purposes is an asset
 Excellent organisational skills, including time management and ability to produce the required administrative

documents, meet deadlines and work under pressure
 Advanced Information Communication Technology skills needed for presentations
 Excellent knowledge and use of social media (Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Linkedin)
 Commitment to and understanding of Save the Children’s aims, values and principles.
 Ability to work on field.

Information regarding the duties and responsibilities (Job Description) you may find on the website of Save the Children https://
albania.savethechildren.net/jobs

Interested candidates should submit the following within the application dateline:

1- Cover letter clearly explaining your motivation for applying your motivation for applying for the position and how you
meet the position criteria;

2- Detailed CV
3- List of reference with contact details

Application should be sent by email with subject “Communication Project Officer for HAP project” to the address below.

E-mail: info.albania@savethechildren.org

*only short listed candidates will be informed.

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: “Blerja e suportit vjetor te
produkteve Cissco”

‘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 4,671,000 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: “Blerja e suportit vjetor te
produkteve Cissco”

Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit,
në Bankën e Shqipërisë, deri më datë 08 Maj  2018, ora 11:00, kohë në të cilën do të hapet edhe
tenderi, ku ftohen të marrin pjesë kandidatët ose përfaqësuesit e autorizuar të tyre.
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Administratori: Ja arsyet pse duhet të studioni në këtë universitet elitar

"Luarasi", fushatë e suksesshme
në këshillimin e karrierës

Elvin Meka: Interes maksimal nga maturantët

VIZITA

Aparatura
të reja në
spitalin e
Durrësit

Në spitalin e Dur
rësit dje është sh-

tuar një mamografi e
re, grafi e fluoroskopi,
grafi të lëvizshme dhe
një sërë aparaturash të
reja biomjekësore me
vlerë 780 mijë euro.
Ministrja e Shëndetë-
sisë dhe Mbrojtjes So-
ciale, Ogerta Manastir-
liu gjatë vizitës së saj
në këtë spital deklaroi
se të gjithë spitalet ra-
jonale do të kenë këtë
vit investime të rëndë-
sishme. Ajo u ndal
edhe tek centrali i ri i
sterilizimit, një in-
vestim 1.2 milion euro
që ka sjellë një stan-
dard të ri të sterilizim-
it dhe instrumenteve
kirurgjikalë si dhe bëri
me dije nisjen e in-
vestimit për rehabiliti-
min e Pediatrisë.

THIRRJA

Fondi i
komunitetit

Veliaj: Zgjidhni
administratorët
Falë "Fondit të komu

niteteve", banorët e
kryeqytetit kanë për-
fituar një pallat estetik-
isht më të mirë, por
edhe si rrjedhojë e ter-
moizolimit, do të harx-
hojnë më pak për ngro-
hjen. Por, që ky projekt
të shtrihet edhe më tej
në Tiranë, kryebashki-
aku Veliaj theksoi se
është e domosdoshme
që pallatet të zgjedhin
kryesitë dhe adminis-
tratorët e tyre. Ndaj, ai
ftoi banorët e pallateve
që ende nuk e kanë
përfunduar procesin e
zgjedhjes së adminis-
tratorit, ta bëjnë sa më
parë, pasi do jetë pikër-
isht ai që duhet të bëjë
aplikimin për të për-
fituar nga 'Fondi i ko-
munitetit'.

OFERTAT FINANCIARE
"Këtë vit Kolegji Universitar "Luarasi" prezanton për
të gjithë maturantët një ofertë financiare optimale dhe
ndoshta më të mirën në treg, e cila i jep mundësi dhe
fleksibilitet gjithkujt për të studiuar në një IAL cilësore
dhe me një kosto optimale të përballueshme dhe
efikase.",-theksoi Meka.

Voltiza Duro

Kolegji Universitar
"Luarasi", lider në
arsimin e lartë ka fil-

luar fuqishëm fushatën e
këshillimit të karrierës për
maturantët e këtij viti.
Nëpërmjet leksioneve të
hapura, të mbajtura nga stafi
akademik me eksperiencë
shumëvjeçare në fushën e
ekonomisë apo drejtësisë,
maturantët kanë arritur të
marrin një përgjigje për të
gjitha dilemat e tyre dhe janë
bindur plotësisht se zgjedh-
ja e "Luarasit" është më e
mira në rrugën e tyre drejt
së ardhmes. Në një intervistë
për "Gazeta Shqiptare", ad-
ministrator i këtij universite-
ti elitar, prof.asoc.dr. Elvin
Meka tregon se stafi i "Luar-
asit", përfshirë edhe vetë re-
ktorin prof.dr. Et'hem Ruka,
ka qenë i pranishëm në
shumë shkolla të mesme në
qytete të ndryshme në vend
e më tej bën me dije se fush-
ata do të vazhdojë. Gjithash-
tu, Meka thotë se mat-
urantët, pas leksioneve të
hapura, kanë treguar interes
maksimal, e madje kanë
kërkuar të regjistrohen sa më
parë te Luarasi. Administra-
tori më tej sqaron të gjitha
arsyet se pse ky kolegj uni-
versitar është zgjedhja më e
mirë për të ardhmen.

Cili  është synimi iCili  është synimi iCili  është synimi iCili  është synimi iCili  është synimi i
KKKKKoleoleoleoleolegjit Unigjit Unigjit Unigjit Unigjit Univvvvversitar "Lu-ersitar "Lu-ersitar "Lu-ersitar "Lu-ersitar "Lu-
arasi" me fushatën e këshil-arasi" me fushatën e këshil-arasi" me fushatën e këshil-arasi" me fushatën e këshil-arasi" me fushatën e këshil-
limit të karrierës?limit të karrierës?limit të karrierës?limit të karrierës?limit të karrierës?

Ky është një proces nor-
mal dhe i përvitshëm, që çdo
IAL në Shqipëri zhvillon
gjatë kësaj periudhe të vitit,
e që në thelb ka informimin
e përshtatshëm të të gjithë
maturantëve, lidhur me ofer-
tën akademike që çdo IAL
paraqet për vitin e ri aka-
demik. Kolegji Universitar
"LUARASI", si çdo IAL tjetër,
është angazhuar fuqishëm, si
asnjë vit më parë, në një fus-
hatë intensive të këshillimit
të karrierës me maturantë të
qyteteve dhe fshatrave të
ndryshëm, kudo në Shqipëri.

Në cilat shkolla keniNë cilat shkolla keniNë cilat shkolla keniNë cilat shkolla keniNë cilat shkolla keni
qenë prezent deri më tani?qenë prezent deri më tani?qenë prezent deri më tani?qenë prezent deri më tani?qenë prezent deri më tani?

Deri më sot që po flasim
kemi qenë prezent në: Ti-
ranë, Fier, Vlorë, Levan, Ko-
rçë, Devoll, Lushnje, Berat,
Divjakë, Libofshë, Seman,
Roskovec, Patos, Krutje, Fier
Shegan, në gjimnazet pub-
like dhe në shkollat private
të këtyre qyteteve, duke sig-
uruara një mbulim të plotë,
ose me raste, edhe mbulim
mbi 90%, të të gjithë shkol-
lave të këtyre qyteteve.

KKKKKush ka qenë i pran-ush ka qenë i pran-ush ka qenë i pran-ush ka qenë i pran-ush ka qenë i pran-

ishëm në këshillimin e kar-ishëm në këshillimin e kar-ishëm në këshillimin e kar-ishëm në këshillimin e kar-ishëm në këshillimin e kar-
rierës në gjimnaze?rierës në gjimnaze?rierës në gjimnaze?rierës në gjimnaze?rierës në gjimnaze?

Fakt është që në të gjithë
gjimnazet e mëdha është of-
ruar këshillim cilësor karri-
ere, nga stafi akademik dhe
administrativ i KU "Luarasi",
me një pjesëmarrje të vet
Rektorit të KU "Luarasi",
prof.dr. Et'hem Ruka,
zv.rektorëve, dekanëve,
përgjegjësve të departament-
eve, si dhe administratorëve
të "Luarasi" (administratori i
përgjithshëm dhe ato të
fakulteteve), duke treguar
kështu një kujdes të veçantë
për të ofruar më të mirën e
mundshme nga i gjithë stafi
drejtues i Kolegjit Universi-
tar "Luarasi".

A do të vijojë fushataA do të vijojë fushataA do të vijojë fushataA do të vijojë fushataA do të vijojë fushata
edhe në qytete të tjera?edhe në qytete të tjera?edhe në qytete të tjera?edhe në qytete të tjera?edhe në qytete të tjera?

Javët në vijim do të syno-
het të mbulohen edhe shumë
qytete të tjera, si dhe gjithë
gjimnazet e Tiranës, Dur-
rësit, Elbasanit, Gjirokastrës,
Shkodrës, Lezhës, Përmetit,
Tepelenës, Sarandës, Kava-
jës, Pogradecit, Librazhdit,
Peshkopisë, Burrelit, etj.

Si e realizoni orientiminSi e realizoni orientiminSi e realizoni orientiminSi e realizoni orientiminSi e realizoni orientimin
e maturantëve për të ardh-e maturantëve për të ardh-e maturantëve për të ardh-e maturantëve për të ardh-e maturantëve për të ardh-
men e tyre?men e tyre?men e tyre?men e tyre?men e tyre?

Maturantëve u bëhet i di-
tur i gjithë informacioni që
ata duhet dhe dëshirojnë të
marrin, për t'u mundësuar
marrjen e një vendimi sa më
të pjekur dhe të përshtat-
shëm për të ardhmen e tyre.
Sigurisht ky është një ven-
dim delikat dhe në këtë
drejtim jemi kujdesur që të
japim të përmbledhur dhe
konciz të gjithë informacion-

in e duhur në këtë drejtim.
Konkretisht, maturantët in-
formohen rreth ofertës aka-
demike të KU "Luarasi", pro-
grameve të studimit që ai
ofron në Fakultetin Juridik
dhe Ekonomik, të cilët janë
plotësisht në përputhje me
kërkesat dhe ekzigjencat e
kohë dhe shoqërisë sh-
qiptare, standardeve aka-
demike dhe administrative
superiore që ky kolegj ofron,
trupës akademike cilësore
dhe me vlera, që KU "Luara-
si" angazhon në procesin
mësimor, ofertën financiare
dhe mbështetjen me bursa

për kategori të ndryshme so-
ciale, intership-et, punë-
simin pas studimeve, etj.

Cili është vlerësimi që kaCili është vlerësimi që kaCili është vlerësimi që kaCili është vlerësimi që kaCili është vlerësimi që ka
marrë "Luarasi" nga të rin-marrë "Luarasi" nga të rin-marrë "Luarasi" nga të rin-marrë "Luarasi" nga të rin-marrë "Luarasi" nga të rin-
jtë?jtë?jtë?jtë?jtë?

Në të gjithë shkollat ku
kemi ofruar këshillimin e
karrierës kemi marrë
vlerësime pozitive dhe mak-
simale për Kolegjin Univer-
sitar "Luarasi", i cili percep-
tohet si një IAL elitar, cilë-
sor serioz, ku diploma merr
një vlerë të veçantë dhe kri-
jon vlerë të shtuar për gjith-
kënd që vendos të studiojë
në të, dhe kjo e vërtetuar
nga vet eksperienca e suk-
sesshme e punësimit të ish-
studentëve që kanë dalë nga
bankat e Kolegjit Universi-
tar "Luarasi". Në çdo takim
kemi parë një interes të
madh të maturantëve rreth
ofertës akademike të "Lu-
arasi"-t, madje dhe një an-
gazhim për t'u regjistruar sa
më shpejt në të.

Pse duhet të zgjedhinPse duhet të zgjedhinPse duhet të zgjedhinPse duhet të zgjedhinPse duhet të zgjedhin

maturantët Kolegjin Uni-maturantët Kolegjin Uni-maturantët Kolegjin Uni-maturantët Kolegjin Uni-maturantët Kolegjin Uni-
versitar "Luarasi"?versitar "Luarasi"?versitar "Luarasi"?versitar "Luarasi"?versitar "Luarasi"?

Ka shumë arsye pse një
maturant duhet të zgjedhë
Kolegjin Universitar "Luara-
si", për të ndjekur studimet
e tij/saj, si një investim jetë-
sor me rëndësi, për të ardh-
men. Fakti më i rëndësishëm
mbetet ai që Kolegji Univer-
sitar "Luarasi" është 1 nga 4
IAL-të në Shqipëri i akredi-
tuar për 6 vite (vlerësimi
maksimal) nga ASCAL, ba-
zuar mbi opinionin e agjen-
cisë britanike të sigurimit të
cilësisë QAA, në këtë
drejtim. Kjo dëshmon për në

përmbushje të plotë të të
gjithë standardeve aka-
demike dhe administrative
që këtë drejtim. Gjithashtu,
Kolegji Universitar "Luara-
si" ofron programe studimi
në fushën e drejtësisë dhe
ekonomisë, që janë më të
kërkuarat dhe të përshtatsh-
met në tregun shqiptar të
punës.

Cilat janë risitë që do tëCilat janë risitë që do tëCilat janë risitë që do tëCilat janë risitë që do tëCilat janë risitë që do të
ofrohen nga Luarasi vitin eofrohen nga Luarasi vitin eofrohen nga Luarasi vitin eofrohen nga Luarasi vitin eofrohen nga Luarasi vitin e
ri akademik?ri akademik?ri akademik?ri akademik?ri akademik?

Një tjetër fakt pozitiv ësh-
të cilësia e padiskutuar e
stafit akademik, që mbart një
eksperiencë të vyer dhe të
çmuar, si në fushën e drejtë-
sisë ashtu dhe atë të ekono-
misë. Për më tepër, Kolegji
Universitar "Luarasi" synon
të ofrojë këtë vit të ri aka-
demik dhe programe studimi
në fushën e teknologjisë së
informacionit (dy programe
bachelor në informatikë
ekonomike dhe teknologji
informacioni dhe inovacion,
dhe dy programe Master:

Master Profesional në siguri
kibernetike dhe e informa-
cionit, si dhe Master i Shken-
cave në teknologji informa-
cioni dhe inovacioni),
nëpërmjet hapjes së Fakul-
tetit të Teknologjisë të Infor-
macionit & Inovacionit, çka
përbën një risi në tregun e
IAL-ve private në Shqipëri.
Për më tepër, Klinika Ligjore
e Kolegjit Universitar "Lu-
arasi" është klinika më cilë-
sore dhe më e suksesshmja në
Shqipëri, duke ofruar asis-
tencë ligjore falas për të
gjithë qytetarët që nuk kanë
mundësi financiare për të
përballuar një proces gjyqë-
sor.

A do të kenë të rinjtë of-A do të kenë të rinjtë of-A do të kenë të rinjtë of-A do të kenë të rinjtë of-A do të kenë të rinjtë of-
erta financiare nga ky uni-erta financiare nga ky uni-erta financiare nga ky uni-erta financiare nga ky uni-erta financiare nga ky uni-
versitet elitar?versitet elitar?versitet elitar?versitet elitar?versitet elitar?

Këtë vit Kolegji Universi-
tar "Luarasi" prezanton për të
gjithë maturantët një ofertë
financiare optimale dhe
ndoshta më të mirën në treg,
e cila i jep mundësi dhe fle-
ksibilitet gjithkujt për të stu-
diuar në një IAL cilësore dhe
me një kosto optimale të për-
ballueshme dhe efikase.
Gjithashtu, Kolegji Universi-
tar "Luarasi" ofron pa asnjë
diskutim infrastrukturën më
të cilësore dhe më të mirë në
të gjithë IAL-të në Shqipëri,
falë mbështetjes së plotë, të
fuqishme dhe vizionare të
"Hysenbelliu Group", pjesë e
të cilit Kolegji Universitar
"Luarasi" ka nderin dhe fatin
të jetë, përkrah shumë sho-
qërive dhe sipërmarrjeve të
mirënjohura e të suk-
sesshme, që ky grup ka në
fusha të ndryshme. Për më
shumë informacion, dyert e
Kolegjit Universitar "Luara-
si" janë të hapura në çdo kohë
për gjithkënd dhe stafi i tij ka
gjithnjë kënaqësinë dhe
detyrimin për të ofruar të
gjithë asistencën dhe
shpjegimet e mundshme në
këtë drejtim.

Prof.asoc.dr.
Elvin Meka

administrator
i universitetit

"Luarasi"
Gjatë leksionit të hapur nga “Luarasi”

në gjimnazin “Faik Konica” në Tiranë

STUDIO PËRMBARIMORE GJYQËSORE “KREON”
me  PËRMBARUESE GJYQËSORE SUELA METHOXHA

Dt. 18.04.2018 ora 16:00ërfundon Ankandi i Tretë për pasuritë:
- Pasuria “Apartament” (1+1)  me sip. 102 m2, me ambjente ndihmëse, me adresë  Shijak, Durrës. Me çmim
26 208 Euro
-Pasuria “Apratament” me Sip. totale 59.7 m2,  me adresë në Linzë, Tiranë. Me çmim 17 640 Euro
- Pasuria “Apartament” me sip. 60m2, me adresë L. 29 Nëntori, Shijak, Durrës. Me çmim 14 616 Euro
-  Pasuria “Apartament 2+1” me sip. 102m2,  me adresë Shijak, Durrës.
Me çmim 21 168 Euro
- Pasuria “Apartament” me sip. 106m2, adresë L. 7, Rr. “Hajdar Demiri”, Durrës. Me çmim 26 863 Euro
Ankandi Zhvillohet në zyrën e STUDIO PËRMBARIMORE GJYQËSORE “KREON”, me
adr: L.11, Blv.kryesor (ish kinma iliria) ,Kati-2, Durrës, Kontakt Cel 0682096575
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SUPLEMENT I PERJAVSHEM  Art Designer: Nevila Samarxhi

EMIGEN CENAJ:EMIGEN CENAJ:
 Fiori më tolerantja, edhe pse 
mban të gjithë përgjegjësinë 

ENDE BEBE, VAJZA E 

KËNGËTARES SHFAQ KËNGËTARES SHFAQ 
HOBIN E PARËHOBIN E PARË

GIGLIOLA HAVERIKU:GIGLIOLA HAVERIKU:
Plane për martesë? Ja çfarë Plane për martesë? Ja çfarë 

kemi ndërmend të bëjmë

Rrëfehet vokalistja e “Hot Club Tirana”: Si është Rrëfehet vokalistja e “Hot Club Tirana”: Si është 
bashkëjetesa me djalin e Yllka Mujos. Amosi bashkëjetesa me djalin e Yllka Mujos. Amosi 

është aktor në teatër, por jo në jetëështë aktor në teatër, por jo në jetë
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Rrëfehet vokalistja e “Hot Club Tirana”: Si është bashkëjetesa me djalin e Yllka Mujos

Plane për martesë?

GIGLIOLA HAVERIKU:
 Ja çfarë kemi ndërmend të bëjmë

“Amosi është aktor në
teatër, por jo në jetë”

Dashuri jashtë skenës së teatrit, nisur në një mbrëmje pranvere. Ky
është fillimi i një historie të bukur ndjenjash mes dy personave të

njohur për “showbiz”-in shqiptar. Gigliola Haveriku, vokalistja e “Hot
Club Tirana” na rrëfen në një intervistë ekskluzive për “Bluetooth” të
“Gazeta Shqiptare” historinë e saj me Amos Zaharian, djalin e aktores
së njohur të ekranit, Yllka Mujo. Ajo gjithashtu na tregon prapaskenat

e një lidhjeje me një aktor të teatrit, si dhe marrëdhëniet që ka me
kunatën dhe me vjehrrën e saj. A ndërhyn Yllka Mujo kur ata grinden?

Për më tepër lexoni intervistën e mëposhtme

Pamela Aliaj

Jeni një nga çiftet më
simpatikë të mo
mentit, si lindi gjithç-

ka mes jush?
Universi vendosi të na

bënte të takoheshim një
mbrëmje të bukur pranvere
dhe çdo gjë pasoi pas asaj
dite.

Si nisi pasioni juaj për
muzikën? A ka qenë ky pa-
sioni kryesor i juaji?

Pasioni im për muzikën
l indi  që në moshën 6-
vjeçare, kur babi më bleu
një kasetë të Britney Spears.
Më pas u bë një pjesë e pan-
dashme e imja, muzika ësh-
të pasioni im i parë.

Ju jeni duke vazhduar
studimet për psikologji
klinike. Pse pikërisht këtë
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degë? A e ke anali-
zuar ndonjëherë
Amosin nga kjo anë?

Zgjodha të vazhdoja
studimet për psikologji
të përgjithshme dhe
më pas specializimin
për psikologji klinike,
pasi kam qenë gjith-
monë e tërhequr nga
mendja njerëzore dhe
për të kuptuar se si
shfaqen çrregullime të caktuara si pasojë e trau-
mave dhe situatave të ndryshme që një individ
mund të ketë kaluar më parë. Tashmë u bënë 3
vjet që jam diplomuar dhe punoj për pasionin tim
të dytë, jo me Amosin pasi ka konflikt interesi
(qesh).

Sa mund të zgjasë maksimumi i zënkës mes
jush?

Shumë pak. Parapëlqejmë t’i zgjidhim keqkup-
timet e mundshme aty për aty.

Si është të jesh e dashura e një aktori? A
ka xhelozi mes jush?

Është si të jesh e dashura e një personi me
çfarëdo profesioni tjetër. Amosi thotë: “Ka aktorë
që janë aktorë në teatër dhe ata të cilët janë në
jetë” dhe Amosi është në teatër.

Kush është më tepër xheloz? Si e shfaq?
Xhelozia? Po, shfaqet ndonjëherë, (qesh).

Mund të them se njëlloj, por unë mbase e shfaq

më shumë.
Cil i  është ai  që

toleron më tepër
nga ju të dy në
lidhje? Kush është
më kokëfortë?

Këtu përplasemi
shpesh, pasi të dy
jemi shumë kokëfortë.
Por Amosi është më
shumë tolerant dhe i
durueshëm në këtë
pikë.

Si ka qenë takimi
me mamin e Amosit,
Yllka Mujon? Keni
pasur emocione?
Veçoni ndonjë mo-
ment sikleti apo të
veçantë në takimin
tuaj?

Tashmë kanë kalu-
ar vite dhe takimi i
parë duket i largët. Di
të them që kam qenë
shumë rehat dhe pa
siklete.

Kur keni debate
me Amosin, a ka ras-
te që ndërhyn Yllka?
A ke folur me të pas
ndonjë zënke?

Jo, nuk ndërhyn
aspak. Vetëm kur unë
vendos ta flas me të
dhe të marr ndonjë
këshillë nga ajo, gjë
që e bëj shpesh.

Elia mund të qu-
het si kunata juaj
apo...?

Po, patjetër.
Marrëdhënia e

veçantë me Yllkën
vihet re edhe në ko-
mentet mes jush. Si
l indi ideja e
epiteteve kaq të
veçanta që i flisni
njëra-tjetrës?

Ne jemi të dyja tipe
ledhatare.  Epi tetet
lindën shumë natyr-
shëm.

Keni plane për
fejesë apo diçka
tjetër?

Planet tona janë të
ndryshme dhe krye-
sorja është të  shi-
jojmë rininë krah njëri-
tjetrit dhe të bëjmë
shumë udhët ime e
aventura.
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Rrëfehet kërcimtari i “Boom”: Ja disa nga prapaskenat e emisionit investigativ

EMIGEN CENAJ:
 Fiori më tolerantja, edhe pse
mban të gjithë përgjegjësinë
“Është mirë dhe keq të punosh me femrat, asnjë s’na merr seriozisht!”

Një nga gjërat që sollën ndryshe një nga
emisionet investigative në Shqipëri,

“Boom” në “Ora News” ishte sjellja e
dy balerinëve meshkuj dhe dy

prezantueseve femra. Por përveç
kërcimeve të ndryshme lidhur me rrymat

më të fundit të parapëlqyera nga
publiku, kërcimtarët e “Boom” vijnë

edhe ndryshe. Emigen Cenaj, koreografi
dhe një nga kërcimtarët e “Boom” na
rrëfen në një intervistë ekskluzive për
“Bluetooth” të “Gazeta Shqiptare”

prapaskenat e emisionit investigativ. Ai
gjithashtu ka folur për aspiratat e tij si
kërcimtar dhe cilat kanë qenë disa nga
propozimet e bëra së fundmi. “Si është
të punosh i rrethuar nga femrat si Rozi

dhe Fiori? A ndodhin shpesh debate mes
tyre?”. Për më tepër lexoni intervistën e

mëposhtme.

Pamela Aliaj

Si është të jesh balerin
në “Boom”?

Si fillim, nuk mund të qu-
hem thjesht balerin, sepse
kërcej  shumë rryma,
përveç baletit. Unë jam kër-
cimtar. Dhe të jesh kërci-
mtar në “Boom” ka shumë
aspekte pozitive. Qendra e
vëmendjes, njerëz pozitivë
rrotull dhe në përgjithësi më
jep energji për të vazhduar
ditën e ngarkuar që kam.
Kur ndihesh rehat diku, do
të rrish sa më shumë. Dhe
këtë e vërteton fakti që unë
vazhdova sezonin e dytë,
edhe pse kisha oferta tjera!

Ku ka punuar më parë
Emigeni?

Emigeni ç’a s’ka punuar.
(qesh). Sepse familja ime
udhëtoi drejt ishujve grekë
kur unë isha vetëm 15 mua-
jsh dhe kalova 18 vite të
jetës sime andej. Po nëse
po më pyet vetëm për punët
që kanë të bëjnë me kër-
cimin, unë kam punuar dhe
vazhdoj të punoj si një ‘fit-
ness dance instructor’ dhe
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animator nëpër mbrëmje
latine në Tiranë. Por në Gre-
qi kërcenim në rrugë për të
nxjerrë kafen që do pinim
më vonë me shokët ose
për të blerë ndonjë gjë që na
pëlqente. Dhe më beso,
puna më e vështirë është të
befasosh kal imtar in në
rrugë që të të mbushë
kapelën se sa njerëzit në
një spektakël!

A keni pasur ndon-
jëherë debate me Albion-
in? Për çfarë ziheni më
tepër?

Debate me Albionin
(qesh)?! Duhet të njihni Al-
bionin që të kuptoni që ësh-
të e pamundur për të pasur
një debat me të.  Është
shumë njeri i mirë dhe nuk
të kundërshton asnjëherë.
Zemrën e Albionit të kishin
e shumta në këtë vend dhe
do kishim të gjithë një ditë
më të bukur. Albioni është
nga njerëzit më punëtorë që
kam njohur.

Kush është më i
përpiktë?

Duhet të pranoj që më i
përpiktë është Albioni dhe
më i  saktë me oraret
(qesh).

A keni pasur oferta nga
të tjera televizione? Cili
ka qenë më interesant në
çmim dhe sa?

Oferta të tjera kam pasur
nga një spektakël vjet, por
nuk bëhet fjalë për shtetin
shqiptar, por për shtetin ku

jam rritur. Çmimi ishte i ar-
syeshëm dhe prandaj për
momentin nuk kam lëvizur,
edhe pse atmosfera në
“Boom” është shumë e
mirë për të ikur.

Çfarë ndryshimi sheh
Emigeni në skenë në
publik me skenën e një

emisioni në televizion?
Kë parapëlqeni më
tepër?

Emigeni në televizion
është më i përmbajtur se
normalisht. Skena me pub-
l ik  përpara më bën të
shpërthej, të jap maksi-
mumin. Më pëlqen të shikoj
njerëzit e mahnitur dhe të
kënaqur nga ajo që jap
unë. Stili im është latin-reg-
gaeton dhe hip-hop, kësh-
tu që është normale që

shpërthimet t’i kem “Ace in
the poket” (As-in në xhep).

Ku do t’ju pëlqente të
punonit  dhe sa afër
synimit tuaj jeni?

Për momentin po gjej
mënyrën për të ikur atje ku
dua dhe jam në një rrugë
shumë të mirë, në moshën

e duhur. Kush nuk do don-
te të punonte në ishujt ek-
zotikë!

A ka pasur raste që
keni pasur debat me
drejtuesit? Për çfarë ar-
sye?

Nuk mund ta quajmë de-
bat, por që më kanë kri-
tikuar për vonesën ndon-
jëherë, duke qenë se vij
nga jashtë Tirane, sepse
kam edhe një shtëpi në
Shkodër ku shkoj e shoh

njerëzit e mi.
Kush i  bën ko-

reografitë në “Boom”?
Që nga muaji tetor rolin

e koreografit e kam marrë
unë. Besoj se dhe Majlajdo
më ka ndihmuar shumë që
të arrij në këtë pikë dhe të
zgjeroj njohuritë e mia në
kërcim.

Do t’ ju pëlqente të
rinovonit kontratën me
“Boom” apo do t’ju sho-
him diku tjetër sezonin që
vjen?

Për momentin jam në

“Boom”. Sezonin tjetër s’i
dihet, mbase edhe nuk më
gjen në Shqipër i .  Siç
thashë, jam në një rrugë të
mirë, por edhe që nuk për-
jashtohet mundësia të jem
pjesë e emisionit tonë me
skuadrën ‘BOOM-bastike’.

Cila nga moderatoret
është më tip sipas Emi-
genit?

Besoj që edhe publiku e
ka vënë re që unë dhe Ro-
zana bëjmë gallata shumë

shpesh dhe ajo më ngac-
mon që kam ngel beqar.
Kështu që do të thosha Ro-
zana.

A ka debate shpesh
mes të dyjave moderator-
eve?

Ky sezon ka qenë shumë
i qetë deri tani. S’ka debate.
Madje shkojnë shumë mirë
dhe kur Fiori me Rozin janë
mirë, ne jemi shumë më
mirë.

Kush toleron më
tepër?

E do me kapitale? FIORI

ka shumë përgjegjësi mbi
shpatulla tani dhe prapë ësh-
të shumë tolerante. Di t’i
menaxhojë shumë mirë sit-
uatat.

A ka ndodhur që vetëm
5 minuta para nisjes së
emisionit të kenë debatu-
ar pastaj janë futur “on
air”. Si kanë reaguar gjatë
pauzave?

Zakonisht para emisionit
mezi presim të fillojë. Në
pauza ka më shumë gallata
se sa komente.

Si është të punosh me

femrat për Eugenin? Cila
është puna më e
parapëlqyer për ju?

Të punosh me femrat
është diçka shumë e bukur
dhe e keqe njëkohësisht. E
bukur, sepse rrethohem me
mbretëresha dhe jam si ble-
ta në mjaltë. Kurse e keqe,
sepse s’na merr  asnjë
femër seriozisht (qesh).
Jeni shumë xheloze ju fem-
rat! Unë faktikisht punoj ‘fit-
ness dance instructor’ dhe
animator në mbrëmje latine
dhe kam gati 80 goca nëpër
palestra, natën në klube dhe
akoma më shumë çdo par-
ti. Por kënga ime e preferu-
ar s’është kot “Coolio” - “l
ike gi r ls” .  Puna ime e
preferuar është të jesh in-
struktor nëpër festivale kër-
cimi, instruktor internacio-
nal.
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Edhe pse ka kohë që është
larguar nga bota e televizionit,

moderatorja bukuroshe, Marina
Vjollca, nuk harron që herë pas here
të hedhë ndonjë foto në faqen e saj
në ‘Instagram’. Dhe pikërisht ditën e
djeshme shpërndau një foto
humoristike në ‘Instastory’ duke
shprehur se sa këndshëm e kalon
kohën në shtëpi. Duke ditur se
është një fanse shumë e madhe e
maceve, moderatorja kishte postuar
një foto me një mace, e cila ishte
duke u relaksuar mbi divan me një
palë syze dhe një gotë shampanjë.
E ç’mund të kërkojë më tepër
bukuroshja për të kaluar një ditë të
qetë në shtëpi. Edhe pse
humoristike, fotoja i tregonte të
gjitha. Marina tashmë e shkëputur
nga “C’est la vie” po shijon
periudhën e saj të relaksit midis
Kosovës dhe Tiranës. Ende nuk
dihet kur do të rikthehet bukuroshja
në ekran.

Ende bebe, vajza e këngëtares
shfaq hobin
e parë
Edhe pse s’ka shumë që ka

nisur të ecë, vogëlushja
Abigail e këngëtares së njohur
Aurela Gaçe ka zbuluar
pasionin e saj të parë. Si e
motra, Grace, edhe Abigail
preferon të kalojë pak kohë me
instruktorin e motrës për arte
marciale. Me këmbët e vogla
dhe duke lëvizur plot qejf,
vogëlushja duket se e ka me
shumë dëshirë këtë sport dhe
i pëlqen të ndjekë hapat e
motrës së saj. Ka qenë vetë
këngëtarja që ka shpërndarë
në ‘Instastory’ videon me
imazhin e të dyjave. “Filluam
si familje”, shkruan Aurela.
Mesa duket vajzat do të kenë
shumë të përbashkëta kur të
rriten.

Habit Vesa
Luma: Do
të vdisja
për ty
Edhe pse është

larguar nga
vendlindja, këngëtarja e
njohur kosovare, Vesa
Luma, shpërndan
shpesh video dhe foto në
rrjetin e saj në
‘Instagram’. Mesa duket
ajo ka nisur një dietë
shumë të shëndetshme
dhe shpesh tregon edhe
ushqimet që ajo
konsumon në
përditshmërinë e saj. Në
një foto të postuar së
fundmi në rrjet Vesa
shpreh dashurinë e
madhe që ka për
avokadon. “Do të vdisja
për ty”, shkruan mbi foto
këngëtarja. E kush nuk
do ta preferonte këtë
ushqim të veçantë, i cili
është bërë baza e
pothuajse çdo diete në
aperitivët e njerëzve të
famshëm, sidomos ata
që quhen ditët e sotme
“Vegan”.

“Unë në shtëpi”, Marina tregon
detaje nga përditshmëria e saj
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BOTIMI

Tregimet e pabotuara dhe
një histori e përkthyesit
Mustafa Greblleshi

Fatmira Nikolli

Titullin e merr nga një
prej tregimeve më të
dhimbshme. Është

jeta dhe sakrifica e një motre
për të vëllanë dhe më pas
“braktisja” dhe “internimi”
i saj në një martesë mbytëse,
që e çon drejt fundit.

Është zhbërja e njeriut
nga vështirësitë e jetës kur
pavarësisht se çka dhënë,
nuk merr mbrapsht as
mirënjohje e as besim - në
këmbim të të gjithave, ajo
humb nderin sipas koncep-
tit të kohës kur u shkrua,
por humb edhe ata që i deshi.
Leximet mund të jenë disa,
këndvështrimet po ashtu.
Ajo është historia e një gru-
aje, por është edhe historia
e një njeriu çfarëdo, që gaboi
vetëm një herë e nuk ia
falën, anipse deri atë ditë
nuk kish gabuar kurrë e
kish dhënë shumë.

Eleonora Bandi e sheh
jetën e saj të shkërmoqet
përditë nga pak, deri kur
dhimbja bëhet më e fortë se
logjika, për ta tretur larg.

E vetmuar, ajo grua që e
kish shkuar jetën në ‘nder-
shmëri’, në të vetmin rast që
‘gaboi’ i humbi të gjitha.

Historia e Eleonora Ban-
dit dhe të vëllait Giorgios,
historia e Bandit me Ger-
landon bëhen pikënisja e një
fati tragjik, ku nuk ka vend
për ata që gabojnë. Teksa
shalli i zi është gjithë
ç’mbetet prej Eleonorës, au-
tori sjell në vëmendje ende

“Shalli i zi” i Pirandelos
sot ‘shajet e zeza’ përreth
nesh, ku fati tragjik ende
përndjek gra e vajza, për
‘nderin dhe lavdinë’ e bur-
rave, vëllezërve e ba-
ballarëve.

Ky tregim është njëri prej
disave dhe ka shërbyer si tit-
ull për vëllimin e Luigi Pi-
randellos, botuar nga “Ça-
bej” nën titullin, “Shalli i zi
e tregime të tjera”.

Këto tregime, pjesë e
përmbledhjes “Novela për
një vit”, u shkruan ndërm-
jet viteve 1894-1920. Ato janë
një radiografi e pamëshir-
shme e marrëdhënieve njerë-
zore, arsye për të cilën
mbeten kaq aktuale edhe
sot. Të ardhura në shqip me
përkthimin mjeshtëror të
Mustafa Greblleshit,
tregimet e Luigi Pirandellos
do të mund t’i gjeni në
harkun e pak ditëve në çdo
librari. Botohen për herë të
parë, edhe pse u përkthyen
gjatë shekullit të kaluar.

Të botuara më parë në
“Corriere della Sera” e më
pas më vete, prej çfarë syn-
onte arriti të botonte diç më
shumë se 200, sepse vepra e
tij mbeti e papërfunduar.
“Ideja që pati Pirandello ish-
te që të lexohej nga një nov-
elë për çdo ditë, në 365 ditë të
vitit. Kanë një histori të
veçantë në përkthimin në
shqip. Fillimi i viteve 1940 qe
një periudhë, kur botuesi i
tyre jo vetëm sillte letërsi të
huaj shqipe, por ishte edhe
një ‘filtrues’ i asaj letërsie të

huaj që vinte në shqip. Vang-
jo Nirvana i kondicionon
atëkohë Greblleshit, deri
atëherë i panjohur, jo vetëm
përkthimet, por edhe
detyrën për të gjetur një il-
ustrator që të mund të pas-
qyronte grafikisht narracio-
nin e përkthimeve. Ishte ai

që pikasi atë që sot njohim
ne si Ibrahim Kodra- atëherë
ilustrator në kinema ‘Nacio-
nal’. Punojnë bashkë për një
sërë novelash, të cilat nuk u
botuan asnjëherë”, tregon
Anna Shkreli nga botimet
“Çabej” .

Vangjo Nirvana, kur i dha

Greblleshit një vëllim të Pi-
randellos, i tha: – “Dua të kr-
ijoj një lëndë rezervë për faqen
e tretë të gazetës.

Prandaj, përkthe ato tre-
gime që kam shënuar me laps
të kuq dhe m’i dorëzo një e nga
një. Gjej edhe një piktor për
ilustrimet. Përkthimi i një
tregimi paguhet dhjetë fran-
ga, ndërsa skicat shtatë fran-
ga”.

Në librin e tij të kujtimeve,

miqtë e pabesë, pamundësia
për të qenë vetvetja e më
larg. Ka mes tyre, dëshmi e
përshkrime magjepsëse të
kohëve të shkuara, rigjejmë
zanatin e fenerndezësit,
lidhjen e njeriut me tokën e
fëmijërinë e me pushtetin, si
më poshtë.

“Kur qytetërimi, i mbetur
akoma pas, e dënon një njeri
të mbajë një shkallë të gjatë
në krah nga një fener te

Ministria e Kulturës dhe Skena e Pavarur
Kulturore, me marrëveshje bashkëpunimi

Kërkohet një vepër
për Skënderbeun

Ministria e Kulturës në
kuadër të vitit 2018,
shpallur nga qeveria sh-
qiptare “Viti mbarëko-
mbëtar Gjergj Kastrioti-
Skënderbeu”, në bash-
këpunim me Teatrin Ko-
mbëtar të Operas, Ba-
letit dhe Ansamblit
Popullor ka hapur
konkursin Mbarëko-
mbëtar të Krijimtarisë
Muzikore në gjinitë op-
era, balet dhe muzikal.
Ajo kërkon artistë me
ide inovative, që i duan
sfidat dhe shpall  orga-
nizimin e konkursit
mbarëkombëtar të kr-
ijimtarisë muzikore në
disa gjini. Sipas njoftim-
it të MK-së, ky konkurs
synon të  zhvillojë kr-
ijimtarinë muzikore
dhe të nxjerrë në pah
talentin, artin dhe
frymëzimin e artistëve
në këto gjini dhe kërkon
të inkurajojë artistët në
këto gjini të muzikës
skenike, duke promo-

vuar kreativitetin,
afirmimin dhe dialogun
në botën emocionuese të
muzikës, në një konkurs
mbarëkombëtar. Priten
aplikime nga krijues sh-
qiptarë brenda dhe jashtë
vendit, veprat e të cilëve
do të interpretohen në for-
mat koncertal brenda
muajit dhjetor 2018.
Produksionet e plota të
vlerësuara fituese do të
përfshihen në kalendarin
artistik të Teatrit Ko-
mbëtar të Operas, Baletit
dhe Ansamblit Popullor.
Afati i dorëzimit të veprës
është 11 tetor, më 31 tetor
bëhet vlerësimi dhe selek-
sionimi i veprave nga ju-
ria, ndërsa më 10 dhjetor
përcaktohen pjesët nga ve-
prat premierë të kuali-
fikuara për eventin final
koncertal për publikun
dhe dhënia e çmimeve nga
juria. Gjatë vitit 2019-2020
bëhet realizimi i plotë
skenik i veprave fituese të
vlerësuara me çmim.

“E ardhmja e skenës
kulturore është decen-
tralizimi, skena e pa-
varur, por për këtë du-
het punë, emancipim
dhe dialog”, - u shpreh
ministrja e Kulturës,
Mirela Kumbaro gjatë
nënshkrimit të memo-
randumit të bash-
këpunimit mes Minis-
trisë së Kulturës dhe
Skenës së Pavarur Kul-
turore. Në ambientet e
MK-së u nënshkrua
Memorandumi i Mirëk-
uptimit midis Skenës së
Pavarur Kulturore dhe
Ministrisë së Kulturës
për bashkëpunimin
dhe konsultimin para-
prak për ndryshimet në
ligjin “Për Artin dhe
Kulturën”. Ky memo-
randum është hapi i
parë juridik drejt këtij
rrugëtimi. “Beteja jonë
e përbashkët”, - e cilë-
soi përpjekjen për të
zhvilluar dhe forcuar
mekanizmat në zhvil-
lim të kulturës, për-

faqësuesi i SPK-së, Andi Te-
pelena, duke shtuar se,
“kurorëzojmë sot këtë
memorandum si akt an-
gazhimi reciprok. Në javën
përpara hapjes së negociat-
ave për anëtarësimin në BE
gjej rastin të theksoj se kul-
tura është mjeti më i mirë
për ta çuar Shqipërinë në
Evropë”. Njoftimi i MK-së
thotë se skena kulturore
shqiptare ka vuajtur paso-
jat e periudhës së gjatë të
centralizimit, kohë kur kr-
ijimtaria artistike prodho-
hej vetëm nga institucio-
net shtetërore. Sipas saj, në
gjithë këto vite kemi një
konfuzion dhe mangësi në
politika kulturore, që kanë
frenuar zhvillimin dhe

emancipimin e skenës së
pavarur.

Për të nxitur krijim-
tarinë përmes thirrjeve të
hapura, për krijimin e një
sistemi të qëndrueshëm e
transparent të shpërn-
darjes së fondeve, për poli-
tika që rrisin cilësinë artis-
tike e garantojnë respektim
të së drejtës së autorit,
Ministria e Kulturës nën-
shkroi me SPK-në një Mem-
orandum Mirëkuptimi,
përmes së cilit të dyja palët
do të angazhohen në
hartimin e një kuadri ligjor,
me qëllim një reformë të
plotë të artit dhe të kulturës
të bazuar mbi Strategjinë
Kombëtare të Kulturës, që
është duke përfunduar në
bashkëpunim me ekspertë
të Këshillit të Europës.

Përfshirja e ekspertëve
vendës dhe të huaj në
draftimin e ligjit do të ndih-
mojë për ta bërë ligjin më të
qëndrueshëm dhe më afër
standardeve evropiane.
Kumbaro shprehu an-
gazhimin e institucionit që

ajo drejton për të ndih-
muar financiarisht sho-
qatat shqiptare që ap-
likojnë në Creative Eu-
rope, duke pasur parasy-
sh vështirësitë ekonomike
me të cilat përballen, si
dhe bëri me dije se, “kemi
nisur punën për rishikim
të ligjit të sponsorizimeve,
ku çdo sugjerim mbetet i
mirëpritur”.

Memorandumi i Bash-
këpunimit u nënshkrua
nga zëvendësministrja e
Kulturës, Valbona Shu-
jaku dhe Andi Tepelena,
përfaqësues i SPK-së. Ske-
na e Pavarur Kulturore
(SPK) është rrjeti më i
madh kulturor në Sh-
qipëri, i përberë nga orga-
nizata ndër më të njohu-
rat dhe aktivet në fushën
e artit dhe kulturës. SPK
është krijuar më 4 maj
2013. Qëllimi i këtij rrjeti
është të ndërtojë një
skenë kulturore të qën-
drueshme, nisur nga
mungesa e faciliteteve
për veprimtaritë kultur-
ore e artistike, mosfi-
nancimi dhe pabarazia e
aksesit  ndaj fondeve
publike për artin dhe
kulturën në Shqipëri.

RRËFIMI

Në librin e tij të kujtimeve, Greblleshi
thotë se “në fund, kur i përktheva e nuk
u botuan, kuptova që kjo ishte mënyra e

Vangjo Nirvanës për të më ndihmuar
financiarisht, pa më dhënë lëmoshë”.

“
Greblleshi thotë se “në fund,
kur i përktheva e nuk u botu-
an, kuptova që kjo ishte
mënyra e Vangjo Nirvanës
për të më ndihmuar financia-
risht, pa më dhënë lëmoshë”.

Mbi procesin e punës, vetë
Greblleshi shton se, “përk-
theja një tregim në ditë. Ibra-
himi bënte skicat. Dorëzuam
të parin. Kryeredaktori mbe-
ti i kënaqur edhe nga përk-
thimi, edhe nga skicat. Çdo
ditë merrnim unë dhjetë fran-
ga dhe Ibrahimi shtatë fran-
ga”.

Secili tregim ka një rrëfim
më vete, një histori më vete,
që nga absurditeti i luftës,

tjetri dhe të ngjitet e të
zbresë nëpër këtë shkallë, te
çdo fener tri herë në ditë: në
mëngjes për ta shuar, pas-
dreke për ta fshirë e për ta
bërë gati, në mbrëmje për ta
ndezur – sado qoftë
kokëtrashë e i dhënë pas
verës, i bëhet ves të arsyetojë
me vete dhe t’i masë gjërat
me lartësinë e shkallës”, sh-
këpusim nga tregimi “Disa
detyrime”, që teksa rrëfen
historinë e fenerndezësit, jep
raportin e punonjësit me
pushtetmbajtësin, si një
raport të zhdrejtë, ku i varfri
nuk bën dot asgjë në pe-
shoren kur i pasuri vendos.

Kopertina e librit
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“Mal” dëshmish mbi (jo)
diplomacinë e detit

Nga  Dr. Jorgji Kote

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

... mbi 40 vjeçare në fushën e
gazetarisë, publicistikës politike
dhe karrierës së pasur diploma-
tike, promovimi disa ditë më parë i
librit të 11-të të “ patriarkut të
analizës diplomatike” siç e konsi-
deron ish - kryeministri Ale-
ksandër Meksit përbën ngjarje në
jetën politike, diplomatike dhe
publike. Për më tepër se vjen në
momentin e duhur me një temë
intriguese tejet aktuale.

“Çështja e paqenë e detit…” ësh-
të analizë dhe pasqyrë analitike,
manual diplomatik, kronikë e pa-
sur me burime arkivore dhe kon-
sulencë/oponencë reale; të sho-
qëruara dhe me një katalog të
larmishëm rekomandimesh prak-
tike për procesin e vendimmarrjes
politike/diplomatike që ai i ka bërë
me guxim dhe kompetencë edhe
kohët e fundit deri në vitin 2015 kur
ishte rikthyer si Këshilltar i
Posaçëm i Ministrit të Jashtëm.

Më poshtë, po ndalemi shkurt
për një publik të gjerë në gjetjet
dhe përfundimet më kryesore që
përshkruhen me hollësi në 230
faqet e këtij libri që disponohet dhe
në gjuhën angleze.
JO KUFIRI DETAR POR
SHELFI KONTINENTAL!

Duke iu referuar përvojës, fak-
teve dhe traktateve përkatëse dy
dhe shumëpalëshe të mbi 100
viteve të fundit, Shaban Murati
pohon me gojën plot se “Çështja e
detit është e paqenë”! Ai dëshmon
qartë se Greqia dhe Shqipëria,
ndonëse të pakënaqura me ndar-
jen territoriale të fuqive të mëdha
kanë nënshkruar dhe pranuar me
kohë Protokollin e Firences dhe
Aktin Final të Parisit mbi delimit-
imin e kufijve ndërmjet Shqipërisë
dhe Greqisë të vitit 1925 - 1926, pa
pasur asnjëherë kurrfarë preten-
dimi territorial. Tjetër gjë janë riv-
endikimet e qarqeve ultranaciona-
liste që nuk janë politikë zyrtare
pavarësisht ndikimeve të tyre jo të
vogla.

Gjithashtu, rishikimi i kufijve
detarë nuk ka qenë përparësi për
politikën e jashtme greke deri më
2015 kur atë e konsideroi të tillë
për herë të parë ish-ministri i Jas-
htëm Venizellos.

Çështja e paqenë e “detit”, sipas
autorit, u sajua dhe u shpreh pa-
pritur në vitin 2007, kur pala greke
pas kërkimeve dhe zbulimit të
rezervave të pasura me naftë në
Bllokun 5 Jon kërkoi një Mar-
rëveshje për përcaktimin e “ shelfit
kontinental”. Jo rastësisht libri i
botuar në vitin 2012 nga diplomat-
ja dhe negociatorja greke Anasta-
sia G. Strati që përmendet shpesh
në libër është sponsorizuar nga
Shoqata Kombëtare Greke e naf-
tës. Pikërisht kjo është pikënisja
ku diplomacia jonë nën diktatin
politik dypalësh u zhyt dhe u
“mbyt” në “Detin” e turpit. Ish-
Kryeministri Berisha ka përcaktu-
ar shelfin kontinental për
hartimin e një marrëveshjeje për
grupin e punës ngritjen e të cilit e
urdhëroi në vitin 2007; Mirëpo, çu-

ditërisht dy vjet më vonë, në ven-
dimin e miratimit nga qeveria na
doli Marrëveshje për delitimimin
e kufijve detarë.!!! Kështu, me një
operacion politik dhe diplomatik
“ blitz” brenda dy viteve u zhbë
gjithë praktika juridike dy dhe
shumëpalëshe me pasojë dhënien
e 350 km katror Greqisë, po të mos
ishte Gjykata e Lartë Kushtetuese
që e anuloi Marrëveshjen e 27 pril-
lit 2009.

Ndaj sipas autorit të librit, edhe
bisedimet e tanishme në proces me
palën greke duhet të zhvillohen
vetëm për përcaktimin e shelfit
dhe zonave ekonomike ekskluzive.
Vendimi historik i Gjykatës Kush-
tetuese nuk lë rast dhe shans për
asgjë tjetër.
KUR NXITON, VONON

Ndryshe nga praktika e gjatë
ndërkombëtare ku, me përjashtim
të konflikteve dhe krizave ushtar-
ake apo humanitare, në çdo rast
tjetër diplomacia e çdo vendi ve-
pron “me nge”, me procedura të
kujdesshme dhe që kërkojnë kohë;
sepse aty përfshihen shumë agjen-
ci dhe subjekte të tjera, ligje, rreg-
ulla dhe procedura, analiza dhe
studim dosjesh; kurse hartimi dhe
nënshkrimi i Marrëveshjes së 27
prillit 2009 shënoi një “rekord
guines” por fatal për vendin tonë:
brenda dy viteve, vetëm me katër
raunde negociatash, veç 2 - 3 taki-
meve “kokë më kokë” Një rast i
paprecedent sidomos për një prob-
lem të tillë me ndjeshmëri të lartë
politike dhe publike, ku nxitimi
është këshilltari, madje dhe
armiku më i keq!

Në libër jepet kontrasti me Tur-
qinë, e cila ka zhvilluar me Gre-
qinë po për këtë çështje në detin
Egje plot 41 raunde negociatash;

Rumania dhe Bullgaria kanë 20
vjet që negociojnë për 17 km ka-
trore, kurse Kroacia me Sloveninë
26 vite për 19 km katror. Këtu dua
të shtoj nga përvoja e punës në
Ambasadën tonë në Bruksel ras-
tin e Belgjikës dhe Holandës që
ndryshuan vetëm 80 ha tokë të një
minienklave kufitare që ndry-
shimet klimatike e kishin kthyer
në “tokë të askujt”; edhe pse
bisedimet ishin tejet miqësore dhe
pa probleme, sërish u deshën plot
dy vjet për “kopsitjen” e aspekteve
teknike dhe procedurale deri te
miratimi dhe ratifikimi i mar-
rëveshjes përkatëse që hyri në fuqi
këtë vit.

Ky nxitim i habitshëm e kapi
“gafil” diplomacinë tone; sidomos
për një temë ku i mungonte profe-
sionalizmi; sepse diplomacia nuk
është thjesht notere ose formali-
zuese, siç është shprehur ndonjë
ish-ministër i Jashtëm, por insti-
tucion politik me shumë filtra dhe
mekanizma horizontale dhe ver-
tikale, vendase dhe të huaja. Pre-
sioni i tmerrshëm dhe “diktatura”
e afateve dhe urdhrave absurd të
tipit “ bëje ose ik, deri sot/deri
nesër e pret shefi” ia prenë asaj
shtigjet dhe mbikalimet për hapat
dhe demarshet e mirëfillta diplo-
matike.

Natyrisht që në këtë “ yrysh jo-
diplomatik” ekipi ynë negociator,
pa dashur të mbulojë apo justi-
fikojë “gjynahet” e drejtuesve të
tyre, e kishte të pamundur të nji-
hej siç kërkohej qoftë dhe me
“abc”-në e dosjeve të së kaluarës
dhe ca më pak t’i referohej për-
vojës së vendeve të lartpërmen-
dura që kanë qenë të gatshme për
të na këshilluar.

Vetëkuptohet që ky nxitim enig-

matik duhet të shmanget në pro-
cesin e tanishëm të negociatave, që
marrëveshja e synuar të mos jetë
thjesht “më e mirë se e mëparshm-
ja” dhe të mos shkaktojë “tërmete”
politike, diplomatike dhe kush-
tetuese si gati 10 vjet më parë.
Vërtet që datat në diplomaci kanë
rëndësinë e tyre, por gjithnjë me
kohë, pas hapave dhe pa “djegur
etapat”. Sepse sa herë jemi nxitu-
ar, jemi vonuar dhe kemi gabuar.
SI TË BARABARTË, JO SI
“LYPSARË”!

Libri nxjerrë në pah edhe pozi-
tat e dobësuara dhe inferiore ne-
gociuese të palës sonë në vitet 2008
- 2009. Mjaft të kujtojmë efektet
sizmike politike të shpërthimit në
Gërdec, konsumimin e viteve në
pushtet vetëm tre muaj përpara
zgjedhjeve të reja parlamentare;
madje për këtë qëllim sapo ishte
dorëzuar sërish me një nxitim të
tepruar te pala çeke kërkesa për
statusin kandidat dhe pritej mira-
timi i vendeve anëtare të BE-së e të
Greqisë, etj.

Në këto kushte të theksuara
asimetrie, diplomacia e çdo vendi
do t’i sugjeronte politikës që të
shtyhej diskutimi i një çështjeje të
rëndësishme dhe me ndjeshmëri të
lartë për më vonë, kur këto pozita
të jenë përmirësuar, me qëllim që
të sigurohen përfitimet maksi-
male, që pala jonë të mos jetë kurrs-
esi në pozitën e “lypësit”. Më
konkretisht, presioni grek mund
të zbutej apo sfumohej me proce-
dura dhe taktika diplomatike tash-
më të njohura, qoftë dhe me vazh-
dimin e negociatave, por pa nxitim,
se në fund të fundit nuk kishte
ndonjë krizë apo konflikt mes dy
vendeve tona. Aq më tepër kur, siç
nënvizon Murati, pala greke, veç

ligjit të luftës, kishte 31 vjet pa
dhënë përgjigje lidhur me kërke-
sat tona për një marrëveshje për
ujerat e ëmbla, ndërtimet e HC-ve
mbi lumin Vjosë, piramidat kufit-
are, etj.
JO, ARBITRAZHIT
NDËRKOMBËTAR!

Versioni i referimit të kësaj
çështjeje te Arbitrazhi Ndërko-
mbëtar përbën një kapitull të
rëndësishëm në këtë libër.

Sipas autorit të librit, referimi
në arbitrazh që pala greke, por dhe
ndonjë aktor tjetër vendas vazh-
don ta ketë “shumë për zemër” se
gjoja mund të fitonim diçka më
shumë se nga marrëveshja e anu-
luar e detit do të ishte një gafë dhe
precedent i kushtueshëm politik
dhe diplomatik për palën tonë; Sha-
ban Murati argumenton hollë-
sisht dhe me shqetësim se ky Arbi-
trazh i pakuptimtë do të zhvleftë-
sonte traktatet dhe marrëveshjet
e mëparshme shumëpalëshe dhe
realitetin e të dy vendeve tona; do
të injoronte vendimin historik të
Gjykatës Kushtetuese dhe do të
rikrijonte dhe ndërkombëtarizon-
te artificialisht një problem të
paqenë si çështja e përcaktimit të
kufijve detarë ndërmjet dy
vendeve tona.

Ndërsa nga ana praktike, lind
pyetja se çfarë do të kërkohet nga
arbitrazhi, kur mes dy vendeve
tona nuk ka pretendime dhe konf-
likte mbi kufijtë, detarë apo tokë-
sorë; a do të hedhim në arbitrazh
këtë vendim apo marrëveshje të
vdekur? Ekspertë/diplomatë të
njohur grekë vazhdojnë të argu-
mentojnë se referimi te arbitrazhi
qenka përcaktuar dhe në mar-
rëveshjen e anuluar të detit.
Vërtet që kjo është klauzolë e njo-
hur në marrëveshjet dypalëshe,
por jo kur ato kanë vdekur jurid-
ikisht.

Së fundi, librin e bën më
tërheqës gjuha e thjeshtë dhe e
qartë për lexuesin e thjeshtë, refer-
imi edhe i problemeve të tjera mad-
hore sidomos problemi çam, kata-
logu i larmishëm me argumente
dhe ballafaqime, kombinimi i ret-
rospektivës historike me aktuali-
tetin, mbështetjen te dokumentet
më të rëndësishme juridike të të dy
vendeve, të Departamentit Ameri-
kan të Shtetit të vitit 1971 dhe in-
strumente të tjera ndërkombëtare.

Për çdo ide dhe argument, ka
referime të shpeshta te autorët
tanë më të njohur, si prof. i ndjerë
Arben Puto, prof. dr. Ksenofon
Krisafi, pa dyshim zëri më autori-
tar dhe i besueshëm në teorinë dhe
në praktikën e marrëdhënieve
ndërkombëtare, përfshirë dhe për-
vojën në negociatat me palën ital-
iane në fushën e “Detit”, eksperti i
mirënjohur Myslim Pasha, prof.
Beqir Meta, Eqerrem Zenelaj,
Romeo Gurakuqi, etj.; por dhe te
shtypi ynë që ka kontribuar
ndjeshëm e sidomos “Gazeta Sh-
qiptare”. Referenca të ngjashme
gjen dhe për autorë dhe ekspertë
greke si Basil Kondis, Antonio
Baldacci, 1971, etj. Ja pse njohja
dhe referimi ndaj këtij libri është
jo vetëm i dobishëm, por dhe pash-
mangshëm për këdo.

Opinioni i   Ditës
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Josef Braml: Në Siri për
Trumpin rëndësi ka Irani Këtë ditë humori i juaj është i l idhur me

melankolinë e kësaj ditës, me planetët
që nuk janë shumë në favorin e juaj. Do
të keni apati dhe mungesë motivimi për
të punuar. Për t ’ ju ngushëlluar, do të
keni shumë miq të sinqertë që ju mbësh-
tesin.

DEMI

Në përgjithësi jeni të përkushtuar, por
vul lnet i  i  personit  që keni në krah
ndërhyn për të ndryshuar gjërat, duke
bërë që t’ju ndryshojë programin. Do
të keni edhe zënka në çift, me grind-
je të lodhshme për të përcaktuar se
kush do të imponojë vullnetin e vet.

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

V I R G J E R E S H A

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Lërini butësinë që të rrjedhë lirisht. Do të
shërbejë për të çimentuar një lidhje të
konsoliduar, ose të shkrijë ndrojtjen në
një marrëdhënie të porsalindur. Do t’ju
duhet të pranoni disa kompromise. Soli-
dariteti është i barasvlershëm me suk-
sesin e ndërmarrjeve.

M e  m b ë s h t e t j e n  e  s h u m ë  p l a n -
e t ë v e  n ë  h a r m o n i ,  d i t a  f i l l o n  m e
m b a r ë s i .  T ë  a r r i n i  o b j e k t i v a t  d o  t ë
j e t ë  n j ë  l o j ë  f ë m i j ë s h .  N j ë  t a k i m  i
p a p r i t u r  m e  n j ë  m i k  t ë  v j e t ë r  d o  t ë
b ë j ë  q ë  t ë  n d r y s h o n i  p l a n e t  p ë r
m b r ë m j e n .

Të kapur nga doza të vogla dembelizmi është një
“luks i nevojshëm”, por nëse e teproni, mund të
humbni të gjithë ditën dhe mund të pendoheni
shumë të nesërmen. Plutoni, i cili ju mbështet prej
shumë vitesh, do të vazhdojë të jetë miku i vetëm
dhe i vërtetë. Ndërkaq, nuk mund të thuhet e
njëjta gjë për yjet e tjera.

Di të me fat .  Të ndihmuar nga bash-
këpunimi i Hënës, Venusit, Marsit dhe
Urani jeni në një pozicion mbarësie! Do
të ketë një shans edhe për ata që nuk
pëlqejnë vetminë. Ndoshta nuk do të
gjeni shpirt in binjak, por dikë që është
pak a shumë ashtu.

Kjo është dita ideale për të lënë mënjanë
gjërat që nuk shkojnë në fushën profesion-
ale dhe të përgatiteni për një ndryshim të
qenësishëm të strategjisë ose objektiva.
Ndërkohë, shmangni të menduarit e gjërave
shumë të mëdha dhe matini mirë mjetet dhe
burimet që ju keni në dispozicion.

Ditë për t’u mbajtur mend, ku të gjithë do të
jenë kundër njëri-tjetrit: ju, partneri, fëm-
ijët, kunetërit dhe prindërit. Dhe kështu do
të ketë një mori hatërmbetjesh dhe bash-
këbisedime ironike. Edhe një marrëveshje
ndër aksionarë mund të prishet. Ju shkak-
toni polemika, ndërsa të tjerët reagojnë keq.

Më mirë t’i lëni gjërat ashtu siç janë sot që
planetët tek ju provokojnë hapur, duke bërë
që të humbisni kohë të çmuar. Është e
vërtetë që jeni jashtëzakonisht të duruar,
por çdo gjë ka një kufi, po u mbush plot
kupa, derdhet.

Nuk jen i  nga ata  që l in i  t ’ ju  ikë  n jë
mundësi  për të dëfryer,  s idomos kur
një Hënë e zjarrtë dhe e hareshme ju
thërret të argëtoheni. Kështu, pavarë-
sisht nga barra e angazhimeve të ditës
që keni, do të bëni gjithçka për të pran-
uar ftesën e saj.

Sot do t’ju duhet të përshpejtoni gjërat, sido-
mos nëse fitimi vjen menjëherë. Bëni kujdes
me shpenzimet, pasi do të keni dëshirë të kry-
eni shumë blerje sot. Megjithatë, nëse ven-
dosni të bëni blerje të mëdha, tregohuni të zg-
juar në zgjedhje.

Do të jetë një ditë emocionuese dhe me shumë
zhvillime. Yjet ju shtyjnë që të dilni, të takoni
njerëz të rinj, të argëtoheni dhe të zbuloni
botën e kulturës. Është ditë ideale për të
organizuar një udhëtim, qoftë për punë, qoftë
për kënaqësi.

... është e interesuar për diçka
tjetër.

 Presidenti amerikan TrumpPresidenti amerikan TrumpPresidenti amerikan TrumpPresidenti amerikan TrumpPresidenti amerikan Trump
thotë se SHBA nuk e përjashtonthotë se SHBA nuk e përjashtonthotë se SHBA nuk e përjashtonthotë se SHBA nuk e përjashtonthotë se SHBA nuk e përjashton
asnjë mundësi pas sulmit measnjë mundësi pas sulmit measnjë mundësi pas sulmit measnjë mundësi pas sulmit measnjë mundësi pas sulmit me
helm në qytetin sirian Duma.helm në qytetin sirian Duma.helm në qytetin sirian Duma.helm në qytetin sirian Duma.helm në qytetin sirian Duma.
Çfarë mundësish mund të për-Çfarë mundësish mund të për-Çfarë mundësish mund të për-Çfarë mundësish mund të për-Çfarë mundësish mund të për-
doren në këtë rast?doren në këtë rast?doren në këtë rast?doren në këtë rast?doren në këtë rast?

Unë mendoj se do të ketë sulme
ajrore amerikane në Siri. Por për
dallim prej sulmeve para një viti,
edhe asokohe ka pasur sulme
amerikane pas përdorimit të
armëve kimike në Siri, kësaj rad-
he sulmet nuk do të jenë vetëm sim-
bolike. Para një viti Trumpi deshi
të tregonte se nuk është marionetë
e Rusisë. Por njëkohësisht donte
që sulmet të mos kenë ndonjë efekt
tepër të madh, ndaj u ka treguar
më parë rusëve, të cilët kanë njof-
tuar Sirinë për sulmet. Kësaj rad-
he nuk do të ketë njoftime të më-
parshme.

Trumpi ka kërcënuar se ale-Trumpi ka kërcënuar se ale-Trumpi ka kërcënuar se ale-Trumpi ka kërcënuar se ale-Trumpi ka kërcënuar se ale-
atët e qeverisë siriane “do tëatët e qeverisë siriane “do tëatët e qeverisë siriane “do tëatët e qeverisë siriane “do tëatët e qeverisë siriane “do të
paguajnë një çmim të lartë”. Psepaguajnë një çmim të lartë”. Psepaguajnë një çmim të lartë”. Psepaguajnë një çmim të lartë”. Psepaguajnë një çmim të lartë”. Pse
duhet të kenë frikë Rusia dhe Ira-duhet të kenë frikë Rusia dhe Ira-duhet të kenë frikë Rusia dhe Ira-duhet të kenë frikë Rusia dhe Ira-duhet të kenë frikë Rusia dhe Ira-
ninininini ?

Në radhë të parë Irani duhet të
përgatitet, sepse ai është në
shënjestër të SHBA-së edhe për
shkaqe të tjera. Forcat siriane që
mbështeten nga Irani, sipas të
gjitha gjasave, do të bombardohen.
Amerika do të ndërpresë edhe urën
ajrore për furnizime, e cila pjesër-
isht kalon mbi territorin e Irakut.

Po a ka shanse për aksione
kundër Rusisë?

Ato do të jenë minimale. Trum-
pi te çështja e Rusisë do të përdorë
shumë më pak mjete ushtarake
dhe më shumë sanksionet
ekonomike, me qëllim që të mos
shtohet kundër tij presioni bren-
da vendit. Kjo sepse kundër Trump-
it në SHBA ende po vazhdojnë he-

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

timet e drejtuara nga hetuesi i
posaçëm Robert Mueller.

A mund të shihet ndonjë
strategji afatgjatë e qeverisë ameri-
kane në Siri?

Po, me siguri. Hipoteza ime ësh-
të se për SHBA-në më shumë rëndë-
si ka Irani. Dhe sa më shumë që
Trumpi ngushtohet në planin e
brendshëm politik, aq më i lartë do

të jetë rreziku nga një luftë kundër
Iranit. Ne nuk duhet të harrojmë
se në nëntor kemi zgjedhjet për
Kongres. Skenari më i keq për
Trumpin do të ishte që të humbasë
shumicën në të dyja dhomat. Në
këtë rast atij do t’i ndihmonte luf-
ta kundër një armiku të jashtëm,
sepse kjo i ofron më shumë mbësh-
tetje të brendshme. Kështu ka ve-

pruar edhe George W. Bush pas
sulmeve terroriste të 11 shtatorit
2001.

Dr. Josef  Braml është ekspert
amerikan në Shoqatën Gjermane
për Politikë të Jashtme dhe autori
i librit “Amerika e Trumpit - çmi-
mi i lirisë”. Aktualisht boton anal-
iza në “usaexperte.com”.

Intervistoi: Ines EiseleIntervistoi: Ines EiseleIntervistoi: Ines EiseleIntervistoi: Ines EiseleIntervistoi: Ines Eisele
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SPORT

Skënderbeu është kam
pioni i Shqipërisë për
sezonin 2015-2016, tit-

ull ky i hequr një vit më parë
nga Komisioni i Etikës në
Federatën Shqiptare të Fut-
bollit dhe i pretenduar edhe
nga të kuqtë e Partizanit.
Njoftimin e ka dhënë vetë
klubi korçar nëpërmjet
faqes së tij në 'Facebook'.

KAS-i ka pranuar kështu
apelin e Skënderbeut, duke
i dhënë të drejtë pretendim-
it të klubit korçar, që e cilë-
soi si të padrejtë vendimin e
Etikës duke e ankimuar në
arbitrazhin e Lozanës.
Natyrisht që lajmi është pri-
tur me gëzim në Korçë, pasi
muajt e fundit kanë qenë
shumë të ngarkuar, pasi klu-
bi është, gjithashtu, në një
betejë ligjore me UEFA-n në
lidhje me dënimin 10-vjeçar
nga Kupat e Europës që ajo
ka dhënë pak kohë më parë.
Çështja vazhdon dhe klubi
Skënderbeu shpreson të fi-
tojë të drejtën edhe këtu.
Ankimimi i çështje së titul-
lit të hequr ishte bërë nga
klubi Skënderbeu në gusht
të vitit 2017 dhe dje Gjykata
e Arbitrazhit Sportiv ka
dhënë vendimin përfun-
dimtar. Festë në Korçë.
KAS NXJERR
ZBULUAR ETIKËN

Por nuk mbaron me kaq.
Në vendimin e argumentu-
ar të KAS-it është një para-
graf që ngre shumë pikëpy-
etje rreth qëndrimit të
FSHF-së për këtë çështje.
"Sanksionet që iu dhanë klu-
bit duhen anuluar pasi
FSHF-së i mungonte baza e
mirëfilltë ligjore për të ven-
dosur sanksionet në lidhje
me faktet në gjykim," lexo-
het në raportin e KAS-it, që
më poshtë zbulon dhe një
tjetër fakt që vendos me
shpatulla pas murit Komi-
sionin e Etikës në FSHF.
"Megjithatë, Paneli i KAS-it
thekson njëkohësisht se ven-
dimi aktual nuk ishte i ba-
zuar në mungesë besuesh-
mërie te provat mbi rastet e
manipulimit të ndeshjeve.
Aq më pak ky vendim të
kualifikohet si një largim
nga jurisprudenca e vendo-
sur nga Panelet e më-
parshme të KAS. Në të
kundërt, paneli i KAS, arri-
ti në konkluzionin se
raportet e dhënë nga Sistemi
BFDS i UEFA-s ishin një
mjet i vlefshëm në identi-
fikimin dhe sanksionin e
mëtejshëm të shkeljeve për
manipulime ndeshjes.
Megjithatë, në çështjen në
fjalë, paneli as nuk iu nevojit
të ekzaminonte raportet e
BFDS në detaj, në mungesë
të një baze të mirëfilltë lig-
jore nga rregulloret e FSHF-
së për të imponuar sanksio-
net në nivel kombëtar". Mjaf-
ton kaq për të kuptuar që
Komisioni i Etikës në FSHF
kishte gatuar një çorbë që
nuk mund të gëlltitej posh-
të nga KAS-i, ku mes gabi-
meve më të shumta ishte

Gjykata Lozanës tha se federata nuk kishte bazë ligjore për të arsyetuar dënimin e dhënë

KAS i kthen titullin Skënderbeut,
nxjerr zbuluar Etikën dhe FSHF-në
Etika nuk mori parasysh raportet e basteve

Jeton Selimi

dhe heqja e pikëve për edi-
cioni pasardhës, atë 2016-
2017, ndërsa ndeshjet në
listën e trukimeve përfshi-
heshin ndeshje të edicion-
eve të shkuara.
PARASHIKIMI I
ZYMTË

Mjafton pak kujdes nëpër
ato pak rreshta të shkruajtu-
ra nga KAS për të kuptuar
shumë gjëra. Sikundër dihet
tashmë, Skënderbeu është

në një tjetër betejë ligjore
me UEFA-n pasi dënimit ek-
strem që zyrat e Nionit
morën ndaj klubit korçar.
Skënderbeu ka ankimuar në
KAS vendimin e Komisionit
të Etikës dhe Disiplinës në
UEFA, ndërsa shpreson në
ulje dënimi. Por në të njëj-
tin paragraf, KAS-i ka radhi-
tur disa fjalë në lidhje me
sistemin BFDS, sistemi anti-
trukim të cilin Skënderbeu

kërkon ta rrëzojë poshtë.
"Paneli i KAS-it arriti në
konkluzionin se raportet e
dhëna nga sistemi BFDS i
UEFA-s ishin një mjet i vlef-
shëm në identifikimin dhe
sanksionimin e mëtejshëm
të shkeljeve për ma-
nipulime ndeshjesh",-shkru-
het në raportin e KAS-it, që
legjitimin kështu sistemin e
ngritur nga UEFA për moni-
torimin e basteve.

Reagon presidenti i Skënderbeut

Takaj: Ai titull ishte
plotësisht i merituar

Presidenti i Skënderbeu, Ardjan Takaj, e ka pritur më
shumë entuziazëm vendimin e KAS-it, që i ka kthy-

er skuadrës së titullin e sezonit 2015-2016. Tashmë titujt
janë 7 dhe ky që po vjen është i teti në historinë e klu-
bit korçar. Në një prononcim të shkurtër për
"Vipsport.al", numri 1 i klubit korçar theksoi se është
vënë në vend drejtësia për një
punë jashtëzakonisht të madhe që
është bërë atë sezon nga gjithë
ekipi dhe klubi: "Si ndihem? Ësh-
të një mëngjes shumë i bukur, kur
mëson një vendim të tillë. Jam
shumë i lumtur për këtë vendim,
sepse nuk është thjesht një trofe.
Është një punë shumë e madhe që
bëhet nga të gjithë në klub, nga
drejtuesit, stafi teknik dhe futbol-
listët. Ishte shumë e padrejtë që
gjithë ajo djersë e derdhur të shkonte dëm. Një titull e
merituar plotësisht. Çështja ligjore me UEFA-n për dën-
imin 10-vjeçar? Ka kohë për këtë çështje, të shohim,
shpresojmë", - ka thënë presidenti i ekipit korçar, Ard-
jan Takaj, i cili pret të shijojë titullin e radhës, pasi
Skënderbeu është 12 pikë para në renditje aktualisht,
kur duhen edhe 8 javë nga fundi i kampionatit.

Kukësi pa qendërmbrojtësit Shameti e Hoxha

Pakult: Partizani nuk
është vendimtar për ne!

ISH-TRAJNERI
KUQEZI

Ai shprehet se Sasuolo
ka ndryshuar shumë

nga koha kur drejtohej
nga Di Françesko, ndërko-
hë që Kievon e sheh më
lart se Verona. Në lidhje
me ndeshjen Kaljari-
Udineze, De Biazi është
shprehur se Kaljari ka një
ekip të mirë, por Udinez-
es nuk i lejohen gabime
në ndeshje të tilla. I pye-

tur për mundësinë e
drejtimit të Udinezes, tekni-
ku italian është shprehur se
do të pranonte ta drejtonte
ekipin bardhezi. "Ekipi më
i keq? Mendoj se Verona ësh-
të më dobët se Kievo. Sasuo-
lo ka ndryshuar ndërsa disa
ndeshje të Udinezes nuk i
kam ndjekur. Kur vijnë disa
rezultate negative, e hum-
bet besimin dhe kjo ka

ndodhur me Udinezen.
Ndeshja me Kaljarin do të
jetë vendimtare për ta,
prandaj them se nuk duhet
të bëjnë hapa të gabuar.
Nëse do më telefononte
presidenti i Udinezes? Unë
jam një tip që më pëlqejnë
të bëj gjëra të çmendura
dhe them se do ta pranoja
ftesën për të drejtuar Udin-
ezen", u shpreh De Biazi.

Pakult ka zhvilluar një
konferencë për shtyp

përpara ndeshjes me Par-
tizanin, e cila është vlerë-
suar maksimalisht nga
verilindorët. Konferenca
është shpërndarë në faqen
zyrtare të klubit në rrje-
tet sociale. Pakult është i
kujdesshëm në deklarata
dhe vlerëson Partizanin
dhe flet për gjendjen e
ekipit. "Ndeshja me Parti-
zanin nuk më duket
ndeshja vendimtare e se-
zonit. Partizani ka një ec-
uri të mirë dhe ju e dini.
Mendoj se që nga fitorja
jonë e fundit ndaj tyre, te
Partizani kanë ndryshuar
shumë gjëra, duke filluar
nga trajneri. Kanë bërë
disa ndeshje të mira duke
arritur fitore dhe janë
afruar në zonën e Eu-
ropës. Pa marrë parasysh
ecurinë e Partizanit, ne
kemi një mundësi të mad-
he nesër për ta mbajtur
Partizanin në distancë. Sa
i përket ndeshjes, mendoj
se nuk duhet motivim sh-
tesë pasi të gjithë e dinë

rëndësinë e ndeshjes së
nesërme dhe gjatë gjithë
javës kam pasur biseda me

ekipin e iu kam thënë se kur
të kënaqeni me ekipin,
atëherë jeni të humbur pasi

SUPERLIGA

JAVA E 29-të
TË SHTUNËN
Lushnja - Flamurtari 16:00
Luftëtari - Laçi 16:00
Kukësi - Partizani 16:00
Skënderbeu - Kamza 19:00

TË  DIELËN
Vllaznia - Teuta 19:00

RENDITJA

Skuadra N P
Skënderbeu 28 63
Kukësi 28 51
Partizani 28 45
Laçi 28 42
Luftëtari 28 41
Flamurtari 28 37
Kamza 28 34
Vllaznia 28 33
Teuta 28 30
Lushnja 28 10

nuk jemi në gjendje për tu
kënaqur. Kemi kualitet për
ta mposhtur Partizanin, por
duhet një lojë më e mirë se
ndeshjet e tjera. Kërkoj nga
lojtarët që do luajnë të japin
më shumë se maksimumin
në fushë. Ajo që pres është,
që lojtarët me më shumë ek-
speriencë të dinë për të
zgjidhur ndeshjen nesër.
Shameti? Më mungojnë dy
qendërmbrojtësit dhe kjo
është e rëndësishme. Sa i
përket Shametit do të presim
për të parë nëse mund të lu-
ajë. Ai është një lojtar me
përvojë dhe do ta vendosë
vetë nëse duhet të jetë nesër
apo jo në fushë dhe ai është
i vetmi që do të vendosë se
si do të shkojnë gjërat
nesër", - përfundoi interv-
istën e tij Pakult.
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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

AAAAArgëtimrgëtimrgëtimrgëtimrgëtim
filozofikfilozofikfilozofikfilozofikfilozofik

KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1. Emri i Monet.
8. Një top në rrjetë.
11. Carl Edward, që shkroi Contact.
12. Qe bukuroshi që u hidhte ferë perëndive.
15. Qe era hyjnore e japonezëve.
16. Një pjesë e lartësive.
18. Muzikanti që... nuk përsëriste.
20. Lumë në Rusi.
21. Eshtë i lartë ai i kampionit.
22. Kalifi që themeloi Kairon.
24. Kështu e quajti Krishti shën Pjetrin.
25. Janë në guvë.
26. Ilioni portier.
27. Markë makine.
28. Ashtu si duhet të përgjigjet fituesi.
29. Inicialet e Mann.
30. Një parabolë e tenistit.
31. Fillojne tatepjeten.

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

- Studioni njerëzit, jo historianët.
- Ju kurrë nuk mund t’i gjeni të gjitha faktet

vetëm në një gazetë, dhe nëse i keni të gjitha
faktet, ju nuk mund të bëni gjykimet e duhura
për atë që po ndodh.

HARRY TRUMAN

- Kurrë s'e bëj gabimin e të debatuarit me njerëz,
për opinionet e të cilëve nuk kam respekt.

(Edward Gibbon)
- Nuk është e bukur ajo që është e bukur, por e

bukur është ajo që ju pëlqen.                Italiane
- Fillimi i mirë - garanci e mbarimit të mirë. Fishart

- Nuk kalohet jeta duke dhënë
spjegime, pasi miqtë e tu nuk
kanë nevojë për to, armiqtë
nuk të besojnë ndërsa
budallenjtë nuk të kuptojnë.

- Askush nuk mund të kthehet
prapa dhe të ketë një fillim të
ri, por çdokush mund të fillojë
sot dhe të ketë një fund të ri...

- Fëmijët kurrë nuk kanë qenë
të zotë të dëgjojnë të rriturit,
por kurrë nuk kanë dështuar t'i
imitojnë ata...

HORIZONTAL
1. Lindi Isakun.
3. Në krye te bashkisë.
5. Në djep kur nuk... je.
7. Nota e diapzonit.
9. Emri i parë i Erasmit të Rotterdamit.
12. Mbyllin akte.
14. Filozofi i famshëm me historine e gomarit.
15. Diku në qendër.
16. Rrallë është përgjysmë.
17. Bëri edhe Madame Butterfly.
18. Norman, psikopati te Psycho.
19. Të parat në sjellje.
20. Vret me një re.
21. Gjarpri që u vra nga Apolloni.
24. Lindi Perseun.
26. Besniku mesfushor
27. Ai i vajtimit është në Jerusalem.
29. Carol, aktore.
30. Në krye të subjekteve.
31. Rrëmbeu Helenën.

TTTTThënie tëhënie tëhënie tëhënie tëhënie të
mençuramençuramençuramençuramençura

32. Ente Autonome.
33. Jean, që solli duhanin në Europë.
34. Mund të jetë dëshmor.
36. Pak stabilitet.
37. Arturo i Brecht.
39. Një pjesë e onkologjisë.
40. Mbyllin një shtëpi.
41. Të parat në stafetë.
42. Qe profet i vogël.
45. Me break në tenis.
46. Mbyllin një sirtar.
47.Qe perëndesha që lindi Arionin.

VERETIKAL
1. Inicialet e Santana-s, kitarist.
2. Nota e diapazonit.
3. Eshtë frika nga shehet e hapura.
4. Diftong  në duar.
5. Duhen në ekstreme.

6. Qe libri erotik i Mallanaga Yatsyayana-s.
7. Lauda ish-pilot i Formula 1.
8. Janë lotët që gjithkush i derdh me kënaqësi.
9. Një poemë.
10. Fund tuneli.
12. Një eleganat si Aramis.
13. Qe kryeqyteti i Asirisë.
14. Qe toreador i famshëm.
15. Urdhëroi sakrifikimin e Ifigjenias.
16. Eshtë pushteti i... bashkisë.
17. Qe lumi i Karontit.
18. Inicialet e Klee piktor.
19. Ishte gjuha e Jezu Krishtit.
23. U shndërrua në dre nga Afërdita.
28. Rex i Nero Wolfe.
35. Nino, kompozitor i njohur.
36. Një... story e John Le Carré.
38. Shkroi Tregime të jshtëzakonshme.
41. Kufizojnë një sektor.
42. Inicialet e Einstein.
43. Inicialet e Matthieu, këngëtare.
44. Kufizojnë sportet.

33. Fundi i një samurai.
35. Ishin hipokritë për Krishtin.
37. Ngrin... nga frika.
39. Përdorej kundër malaries.
40. Perëndia që u zu në gjumë nga Mene-
lau dhe Aristeu.
44. Tund në ekstreme.
45. Piaf e Milord.
46. Në hyrje të sallës.

VERTIKAL
1. Ishte sundimtari i provincave perseisha.
2. Inicialet e Duvall
3. Qytei i njembinjëdritarve.
4. Ishin armiqtëe babilonasve.
5. Shkroi Jacuqes le fataliste
6. Eshtë edhe tendencë.
7. Joan i interpretuar nga Celentano.
8. Jetojnë në vetmi.
9. U soll në Europë në Jean Nicot.

10. Ai i Aida-s është Radames.
11. Një ishte edhe Decebali.
13. Inicialet e Rohmer regjisor.
18. Titulli i Bruce Springsteen.
20. Hidhet një me... kërcim.
22. U shkrua nga Camus.
23. Fillojnë takimin.
25. Fillojnë natën.
27. Pierce teniste.
28. Grisur pa gur.
31. Fillojnë panikun.
32. Shijuar pa shuar.
34. Fleming, që krijoi James Bond.
35. Kështu merr ai që... mbaron.
36. Mbajtësja e topit në golf.
37. Ekstreme për gotik.
38. Carson i fumnetti-t.
40. Një padi kur s'është ai.
41. Bëhen arianë me një anë.
42. Harris që krijoi Hannibal Lecter (inic).
43. Bëhet nuse me ne.
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