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ARSIMI I LARTE 

Studentët: Ja sa 
para kërkojnë 

pedagogët tanë në 
universitetin publik 

VIPVIPPagesPages

15-vjeçarja: Na premtuan 10 milionë lekë 

Adoleshentja rrëfen kërcënimet: U detyrova  Adoleshentja rrëfen kërcënimet: U detyrova  
që ta lë shkollën. E ëma: Ai të vdesë në burg që ta lë shkollën. E ëma: Ai të vdesë në burg 

Drama e të miturës: 
Më përdhunoi fqinji, 
më ofruan para që 

ta fal, tani kam frikë 
Fëmijën e linda në dhjetor dhe tani është në Tiranë në 
jetimore. Kam frikë se do të më vrasin, ndaj dhe nuk shkoj 
në shkollë. Ndihem e kërcënuar nga familjarët e fqinjit 
që abuzoi me mua. Ata natë për natë vijnë në shtëpi e na 
kërkojnë falje. Na ofruan dhe 10 milionë lekë, por nuk e 
falim atë njeri deri në vdekje”. Kështu ...
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PERPLASJA PS-PD 

“Negociata”, Rama: 
Opozita la kockat 

për ta pamundësuar. 
Basha: Lufto krimin 

Kryeredaktor: Erl MURATI
Zv/kryeredaktore - Rezarta DELISULA  
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HETIMI MBI DREJTESINE 

Vetingu, komisioni: 
Ja kush është 

gjyqtarja që nuk 
justifikon pasurinë 

RAPORTI 100 FAQE/ MBIZOTERON KORRUPSIONI, KA PAK DENIME TE ZYRTAREVE 

Rekomandimi pozitiv që Komis-
ioni Europian ka bërë për të ha-

pur negociatat me Shqipërinë është 
padyshim një lajm i mirë. Ai përbën 
një hap më tutje ... Vijon në faqen 21

Nga ANDI BUSHATI 

Brukseli tha “po”, por 
nuk ka vend për festë

Opinioni
 Ditësi

 

Nis aksioni tek 
auto-serviset, 

gjobat do të nisin 
nga 200 mijë lekë 

“PAJISUNI ME LICENCE” 

Në faqen 7

pages

4 FAQE SPECIALE

 

Mirush Kabashi, 
rinia në konvikt 
dhe martesa me 
studenten e tij 

Në faqet 18-19

70-VJETORI I AKTORIT 

Në faqet 2-3

Baritoni i njohur: Publiku italian, më i vështiri. Shqiptarët, të veçantë 

Gëzim Myshketa: Vendimi i dhimbshëm për të ikur... 

Suplement

“Lidhja me muzikën, gjenetike. Nderimi më i madh? Titulli nga Presidenca”
por duke mos lënë pas edhe 
skenën shqiptare me role 
dhe koncerte të ndryshme. 
Në një intervistë për “Vip 
Pages” të “Gazeta shqip-
tare”, ai tregon vështirësitë 
që ka hasur për të arritur 
suksesin e tij, arsyet e lar-
gimit nga Shqipëria ...

Gëzim Myshketa është 
një nga zërat më të 

vlerësuar në zhanrin e 
lirikës operistike. Baritoni 
shqiptar me famë ndërkom-
bëtare, fitues i disa çmi-
meve si “Aslico 2006”, “Tosti 
2008” si dhe “Vinjas 2011” 
prej vitesh e ka ndërtuar 
karrierën jashtë atdheut, 

Komisioni Europian jep rekomandimin, në qershor vendimi i 28 anëtarëve 
të BE-së. Mogherini: Luftoni krimin. Dritë jeshile edhe për Maqedoninë 

Nga RIGELS LENJA

Edhe njëherë tjetër Siria, u vu në 
qendër të diplomacisë ndërkom-

bëtare. Dukej sikur, po ripërsëritej 
kriza e raketave në Kuba, e vitit 1962. 
Koalicioni ... Vijon në faqen 20

Pse Siria nuk është një 
luftë e amerikanëve?

Opinioni
 Ditësi
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NEGOCIATAT ME BE
RAPORTI

Komisioni Evropian re
komandoi dje, pa as
një kusht hapjen e

bisedimeve për anëtarësim
mes Shqipërisë dhe Bash-
kimit Evropian. Në një anal-
izë të hollësishme të zhvil-
limit të sektorëve të zhvil-
limit të Shqipërisë, të ndarë
në 33 kapituj dhe në rreth 106
faqe raport, Komisioni Evro-
pian u rekomandon vendeve
anëtare të BE-së t'i japin
Shqipërisë shansin për t'u
anëtarësuar në BE. Por
ndërkaq vendimi kryesor
mbetet për t'u marrë më 28 e
29 qershor nga ana e minis-
trave të Jashtëm të vendeve
anëtare. Kundër Shqipërisë
peshojnë akoma pozicionet
e Francës, Gjermanisë dhe
Holandës, vendet tek të
cilat do të fokusohet edhe
lobimi i autoriteteve sh-
qiptare. Në rekomandimin e
Komisionit thuhet: "Ruajtja
dhe thellimi reformave aktu-
ale në fushën kyçe të zbatim-
it të ligjit, në mënyrë të
veçantë, në të gjitha pesë
prioritetet kyçe dhe vijimi i
rezultateve të vazhdueshme
dhe të prekshme në rivlerë-
simin e gjyqtarëve dhe
prokurorëve (vetingu), do të
jetë vendimtar për progres-
in e mëtejshëm të Shqipërisë.
Për të mbështetur këtë, Ko-
misioni do të aplikojë qasjen
e përforcuar për kapitujt e
negociatave që lidhen me
gjyqësorin, të drejtat
themelore dhe drejtësinë, li-
rinë dhe sigurinë e vendit".
Komisioni ka vlerësuar se
Shqipëria "ka vijuar të bëjë
një përparim të vazh-
dueshëm në zbatimin e pesë
prioriteteve kyçe për hapjen
e negociatave të anëtarësim-
it. Reforma e administratës
publike u konsolidua, me
qëllim përforcimin e profe-
sionalizmit dhe depolitizim-
it të saj. Veprime të mëte-
jshme u ndërmorën për të
përforcuar pavarësinë, efik-
asitetin dhe besueshmërinë
e institucioneve të drejtë-
sisë, veçanërisht përmes
ecjes përpara në zbatimin e
një reforme gjithëpërf-

shirëse në drejtësi. Kjo përf-
shin rezultatet e para të
prekshme në rivlerësimin e
të gjithë gjyqtarëve dhe
prokurorëve (vetingun), me
dorëheqjen e 15 gjyqtarëve
dhe prokurorëve të nivelit
të lartë, dhe me dëgjesat e
para që çuan në shkarkimin
e një gjyqtari të Gjykatës
Kushtetuese si dhe kon-
firmimin në detyrë të një
tjetër gjyqtareje të Gjykatës
Kushtetuese".

Komisioni europian
vëren se "përpjekje të mëte-
jshme të vendosura u ndër-
morën në luftën kundër ko-
rrupsionit dhe krimit të or-
ganizuar, përfshi ato në
luftën kundër trafikut të
drogës dhe kultivimit të saj,
duke kontribuar drejt ar-
ritjeve solide në hetime
proaktive, arrestime e dën-
imeve. U morën masa të
mëtejshme për të garantu-
ar mbrojtjen efektive të të
drejtave të njeriut, përfshi
personat që u përkasin pa-
kicave si dhe komunitetit
rom, si dhe politikat antid-
iskriminim, ashtu sikurse
edhe zbatimin e të drejtave
të pronës".

Në raportin e Komision-
it bëhet më pas një pasqyrë
më e detajuar e ecurisë së
vendit në lidhje me kriteret
e ndryshme. Duke përshk-
ruar situatën politik thek-
sohet se "Polarizimi i fortë
në skenën politike ishte i
pranishëm", ndërsa sillet në
vëmendje bojkoti i opozitës
pranverën e shkuar "çka
shtyu në kohë, gjithashtu,

edhe ngritjen e institucion-
eve të vetingut në gjyqësor"
e më pas marrëveshja e ma-
jit mes kryeministrit Edi
Rama dhe kreut të opozitës
Lulzim Basha, e cila pasoi
me "organizimin pa prob-
leme të zgjedhjeve të
përgjithshme në qershor,
pavarësisht nga fakti se një
numër rekomandimesh të
OSBE/ODIHR-it ende
mbetën të paplotësuara". Sa
i përket administratës pub-
like Komisioni vëren se "Sh-
qipëria është relativisht e
përgatitur për reformën" në
këtë fushë. Ndërsa vlerëso-
hen përparimet e bëra,
theksohet se konsolidimi i
tyre "duhet të çohet përpara
më tej, në mënyrë që të sig-
urohet një administratë më
efikase, më e depolitizuar
dhe më profesionale".
DREJTËSIADREJTËSIADREJTËSIADREJTËSIADREJTËSIA

Lidhur më drejtësinë,
fjala kyçe është zbatimi i re-
formës që "ka çuar në një
përparim të mirë të
përgjithshëm" dhe veçanër-
isht procesi i rivlerësimit të
gjyqtarëve dhe
prokurorëve, i cili "ka fillu-
ar dhe po jep rezultatet e
para të prekshme". Edhe
lidhur me luftën ndaj kor-
rupsionit, ndërsa flitet për
një "përparim të mirë", sër-
ish vihen në dukje institu-
cionet e reja të parash-
ikuara nga reforma në
drejtësisë që do të merren
me luftën ndaj korrupsionit
e "që janë në fazën e krijimit
të tyre". Por raporti thekson
se "dënime të zyrtarëve të

nivelit të lartë ndodhën krye-
sisht në gjyqësor (gjyqtarë
dhe prokurorë); megjithatë,
shkalla e dënimeve përfun-
dimtare për zyrtarët e lartë
mbetet në përgjithësi shumë
e ulët. Korrupsioni mbetet
mbizotërues në shumë fusha
dhe vazhdon të jetë një prob-
lem serioz".

Raporti njeh përparime
dhe në luftën ndaj krimit të
organizuar "sidomos në
luftën kundër kultivimit të
kanabisit", por kërkon që
"të intensifikohet konfiski-
mi i pasurive që u përkasin
bandave kriminale dhe të
vijohet me shkatërrimin e të
gjithë sasive stok të
kanabisit". Gjithashtu,
raporti vëren se "ka pasur
pak përparim në shkatër-
rimin e grupeve kriminale të
organizuara. Numri i dëni-
meve përfundimtare në ras-
tet e krimit të organizuar ka
mbetur shumë i ulët dhe ësh-
të rritur vetëm pak.
Nevojiten më shumë për-
pjekje për të trajtuar
pastrimin e parave, pasuritë
kriminale dhe pasurinë e
pajustifikuar". Shqipëria
vlerësohet se "ka marrë
pjesë me sukses në bash-
këpunimin ndërkombëtar të
policive, duke intensifikuar
ndërveprimet e saj veçanër-
isht me vendet anëtare të
BE".
RASTI "TAHIRI"RASTI "TAHIRI"RASTI "TAHIRI"RASTI "TAHIRI"RASTI "TAHIRI"

Raporti përmend edhe
faktin se katër anëtarë të
parlamentit (dhe një kry-
etar komune) humbën
mandatin e tyre nën të ash-

tuquajturin procesin e de-
kriminalizimit në dhjetor
2016 dhe janar 2018. Në
përgjithësi, shtatë deputetë
humbën mandatin e tyre në
periudhën raportuese, dhe
një e teta u gjet të ketë pa-
sur konflikt interesi për
shkak të mbajtjes në të
njëjtën kohë të mandatit të
deputetit dhe të qenit pr-
onarë biznesesh. Gjykata
Kushtetuese vendosi në
vjeshtën e 2016 se mandatet
e dy deputetëve të tjerë ish-
in në përputhje me Kush-
tetutën. Me kërkesë të
prokurorisë, në tetor të
vitit 2017 parlamenti e hoqi
pjesërisht imuniteti i depu-
tetit Tahiri, ish-ministri i
Brendshëm.
PARLAMENTIPARLAMENTIPARLAMENTIPARLAMENTIPARLAMENTI

Përkundër sjelljes së
për mirësuar në seancat
plenare, rregullat proce-
durale nganjëherë nuk re-
spektohen dhe pritjet e
publikut shpesh nuk përm-
bushen. Në përgjithësi,
opozita dha miratimin e saj
për një numër të kufizuar
ligjesh. Parlamenti miratoi
17 ligje që kërkojnë një shu-
micë votash të kualifikuar,
shumica e të cilave janë
pjesë e paketës së reformës
në drejtësi.
QEVERIAQEVERIAQEVERIAQEVERIAQEVERIA

Qeveria mbetet e an-
gazhuar për procesin e in-
tegrimit në BE, por ritmi i
reformës u prek nga fusha-
ta elektorale dhe ndry-
shimet në nivel ministror.
Qeveria e re, e themeluar
pas zgjedhjeve të qershorit,
rikonfirmoi se pranimi i
Shqipërisë në BE ishte një
prioritet kyç. Qeveria ka
nisur një ristrukturim të
tërë administratës publike,
e cila synon të zvogëlojë
numrin e ministrive dhe
agjencive shtetërore gjatë
dhënies së shërbimeve në
mënyrë më efikase.

AZILKËRKUESITAZILKËRKUESITAZILKËRKUESITAZILKËRKUESITAZILKËRKUESIT
Raporti trajton në mbyll-

je të kapitullit për Sh-
qipërinë dhe çështjen e
azilkërkuesve. "Numri i
kërkesave të pabazuara për
azil, të paraqitura nga sh-
tetasit shqiptarë në vendet
anëtare të BE dhe në shte-
tet Schengen ka mbetur i
lartë. Shqipëria është an-
gazhuar dhe ka miratuar
një numër masash, duke
përfshirë forcimin e bash-
këpunimit dypalësh me sh-
tetet kryesore anëtare të
BE-së. Këto masa dhanë re-
zultate pozitive. Veprime të
mëtejshme të vendosura du-
het të vazhdojnë, duke i përf-
shirë në kuadrin e me-
kanizmit të monitorimit të
post liberalizimit të vizave,
për të përballuar në mënyrë
efektive këtë fenomen".
RAPORTETRAPORTETRAPORTETRAPORTETRAPORTET
ME GREQINËME GREQINËME GREQINËME GREQINËME GREQINË

Marrëdhëniet me Gre-
qinë janë intensifikuar. Një
dialog i ripërtërirë politik
dypalësh mbi çështjet e
pazgjidhura u nisën në niv-
el ministror në nëntor 2017
dhe pritet të çojnë në nën-
shkrimin e një marrëveshje-
je partneriteti mes dy
vendeve. Një Memorandum
mirëkuptimi mbi energjinë
u nënshkrua në prill 2017
midis ministrive të En-
ergjisë së dy vendeve. Filloi,
gjithashtu, procesi i kër-
kimit, zhvarrosjes dhe iden-
tifikimit të eshtrave të ush-
tarëve grekë që ranë në Sh-
qipëri gjatë Luftës së Dytë
Botërore. Në shkurt 2018,
Greqia tërhoqi rezervën e
saj për Vulën Apostile, me
efekt të menjëhershëm me
një ndikim pozitiv prak-
tik, kryesisht për qyteta-
rët shqiptarë që jetojnë e
punojnë në Greqi. Bash-
këpunimi dypalësh mbi mi-
gracionin është përgjithë-
sisht i kënaqshëm.

DËNIMET
"Numri i dënimeve
përfundimtare në
rastet e krimit të
organizuar ka mbetur
shumë i ulët dhe ka
vetëm pak rritje.
Nevojiten më shumë
përpjekje për të
trajtuar pastrimin e
parave, pasuritë
kriminale dhe
pasuritë e
pajustifikuara",-
thuhet në
rekomandimin
e KE-së.

Zbardhen rekomandimet për Shqipërinë, në qershor vendimi i 28 anëtarëve të BE

Raporti 100 faqe: Korrupsioni mbizotëron,
ka pak dënime të zyrtarëve të lartë

"Ritmi i reformave u prek nga zgjedhjet në qershor 2017"
Darina Tanushi

Faksimile e raportit të KE
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Komisioneri Hahn: Anëtarësimi varet nga zbatimi i drejtësisë dhe përmbushja e 5 kushteve

Mogherini: Po, KE rekomandon
hapjen e negociatave me Shqipërinë
"Luftoni krimin dhe korrupsionin"

KNUT
FLECKENSTEIN
Raportuesi për Shqipërinë në
PE, Knut Fleckenstein, uron
Shqipërinë për çeljen e
negociatave, duke e
konsideruar një hap të madh
për vendin. "Urime! Jam shumë
i lumtur. Një hap i madh
përpara për Shqipërinë.
Rekomandim i pakushtëzuar
nga komisioni i BE-së për
hapjen e negociatave.
Shqipëria e meriton! Dhe tani
ne presim që të bien dakord
gjithashtu në këshill".

Çfarë ndodh pas marrjes së rekomandimit

Vlahutin: Shqiptarët kanë
arsye për të qenë të gëzuar

DEBATI

Macron: Jo
zgjerim për

Ballkanin

Nënsekretari i
shtetit: Dita që
duhet festuar

Komisioni Europian
zyrtarisht rekoman
doi dje hapjen e nego-

ciatave për Shqipërinë dhe
Maqedoninë në Bashkimin
Europian. Gjatë një konfer-
encë për mediat, përfaqë-
suesja e lartë e BE-së për
Politikë të Jashtme, Federi-
ca Mogherini deklaroi se
raporti është hartuar mbi
bazën e meritës për secilin
vend. Mogherini u shpreh
dje se Tirana dhe Shkupi me
vendimin për rekomandi-
min për hapjen e negociat-
ave e morën mesazhin
inkurajues që prisnin, ndër-
sa shtoi se tani duhet të vi-
jojnë thellimin e reformave
që kanë ndërmarrë. Duke u
ndalur te Shqipëria, Mogh-
erini u shpreh se duhet të
vijojë që të luftojë krimin
dhe korrupsionin në kuadër
të reformave që kanë nisur.
Përsa i përket kundërshtim-
it të Francës dhe Gjerman-
isë për zgjerimin, Mogheri-
ni u shpreh: "Nuk na takon
neve të bindim këshillin.
Rezultatet janë të dukshme,
vendimi i sotëm (djeshëm)
bazohet në vlerësimin e pro-
gresit. Ne vlerësojmë poli-
tikën e zgjerimit të BE në një
mënyrë të hollësishme,
zgjerimi është në interesin
tonë, që të kemi një politikë
të suksesshme. Zgjerimi rrit
stabilitetin dhe sigurinë.
Procesi është ndërtuar në
kushtëzim të drejtë dhe rig-
oroz dhe çdo vend vlerëso-
het në bazë të meritës së vet
për reformat. Do të them
pak fjalë për Ballkanin
Perëndimor. Do të shkoj në
Tiranë, Shkup, Podgoricë
dhe Beograd. Ballkani ësh-
të Europë dhe do të jetë pjesë
e së ardhmes së BE-së, të
fortë dhe stabël, është
përgjegjësi e përbashkët. Ky
është momenti që njohim
arritjet pozitive. Kemi forc-
uar angazhimin me rajonin
përmes strategjisë për Ball-
kanin, që kreu Juncker dhe
duke përgatitur edhe
samitin. Ende nuk ka zgjer-
im, por angazhimi ynë është
i madh. Nga gjashtë part-
nerët, Serbia dhe Mali i Zi
kanë ecur mirë, sot KE ven-
dos që të rekomandojë
hapjen e negociatave për Sh-
qipërinë dhe Maqedoninë, po
punojmë për Bosnjën dhe
progresin për Kosovën. Mua-
jt dhe vitet në vijim do të jenë
intensive në Ballkan dhe në
Europë. Raportet e sotme
janë një kontroll për vendet
për një vit e gjysmë", theksoi
Mogherini. Ndërsa komi-
sioneri Johannes Hahn u
shpreh se rekomandimi për
Shqipërinë është i justi-
fikuar pas progres në zba-
timin e reformës në drejtësi.
"Shqipëria duhet të vijojë re-
format te 5 përparësitë, nga
lufta krimit dhe korrupsion-
it të të drejtat e njeriut. Re-
komandimi për Shqipërinë
është i justifikuar. Kemi
parë rezultate të prekshme
në veting dhe në reformën
në drejtësi. Vendimi është
marrë në bazë të analizës
faktike. Shqipëria dhe
Maqedonia kanë bërë
shumë në dy muajt e fundit.

Valentina Madani

Tashmë i takon këshillit për
të vendosur. Përgëzoj part-
nerët për këtë punë të suk-
sesshme, por nuk ka kohë
për vetëkënaqësi. Raporti
është i rëndësishëm, faktit
dhe pozitiv për Ballkanin,
por nuk ka rrugë të sh-
kurtra për në BE, gjithkush

që punon duhet që të shpër-
blehet. Zgjerimi nuk është
një nder që bëjmë, por në in-
teresin e unionit për të kri-
juar stabilitet, përmes
mundësive për qytetarët e
Europës dhe kompanitë. Do
të shohim që të kemi arritje
konkrete në samitin e Sofjes.

Papunësia te të rinjtë është
një burim shqetësimi. Tur-
qisë i kemi bërë thirrje për të
kthyer trendin, pasi mbetet
një partner strategjik dhe në
këtë kontekst lavdëroj për-
pjekjet për të ndihmuar ref-
ugjatët sirianë", u shpreh
komisioneri Hahn.

Nga Tirana, ambasa
dorja e BE, Romana

Vlahutin u shpreh se Sh-
qipëria e meriton lajmin
pozitiv të hapjes së negoci-
atave për në BE. Para pub-
likimit të raportit të KE
për Shqipërinë, ambasa-
dorja e BE në vendin tonë,
Romana Vlahutin përcolli
një mesazh për qytetarët
shqiptarë. "Shqipëria ka ar-
sye për të qenë e gëzuar sot.
Shqiptarët meritojnë që t'u
njihen të gjitha përpjekjet
dhe besimi i tyre në vlerat
e një unioni të përbashkët.
Në ditët në vijim do të kemi
mundësi të hyjmë edhe në
detaje. Mogherini do të
përcjellë mesazhin për Sh-
qipërinë", tha Vlahutin.
Por marrja e këtij reko-
mandimi pozitiv nga KE
për Shqipërinë është gjys-
ma e rrugës drejt ëndrrës
për nisjen e bisedimeve për
anëtarësim. Vendimi për-
fundimtar jepet në qer-
shor, kur Këshilli i Minis-
trave të Jashtëm të ven-
deve anëtare do të mblid-
hen dhe do të votojnë nëse
pranojnë apo jo hapjen e
negociatave me Shqipë-
rinë. Përpara se të mbërr-
ijnë në këtë datë, rekoman-

N d i h m ë s s e k r e t a r i
amerikan i shtetit

për Europën dhe Eu-
roazinë, Wess Mitchell
uroi Shqipërinë pas ven-
dimit të sotëm të Komi-
sionit Europian, i cili i
dha vendit tonë rekoman-
dimin pozitiv për çeljen e
negociatave me BE. Pak
minuta pas deklaratës
zyrtare të KE-së Federica
Mogherini, ndihmëssek-
retari Mitchell ka pritur
në një takim në Uashing-
ton, ministren shqiptare
të Mbrojtjes, Olta Xhac-
ka. "Urimet më të mira! E
sotmja një ditë për t'u fes-
tuar", u shpreh ai teksa
vlerësoi edhe kontributin
e Shqipërisë në NATO.
"Shqipëria është një part-
ner i besueshëm i SHBA,
garant i sigurisë në ra-
jon", theksoi z.Mitchell.
Ndërsa ministrja Xhaç-
ka nga ana e saj tha se:
"Deri në vitin 2024, 2% e
GDP do t'i dedikohet mb-
rojtjes". Ky takim është
vazhdim i disa takimeve
zyrtare që ministrja e
Mbrojtjes po zhvillon në
SHBA me ftesë të sekre-
tarit amerikan të Mbro-
jtjes, James Mattis.

Presidenti francez,
Emanuel Macron, ven-

di i të cilët është skeptik për
sa i përket anëtarësimit të
Shqipërisë në BE, ka dek-
laruar se zgjerimi i Bash-
kimit Europian duhet të
ndalet, pasi blloku ka
nevojë që të reformohet.
Makron theksoi se BE nuk
duhet të pranojë anëtarë të
rinj deri kur blloku me 28
vende të jetë më i integruar
brenda vetes dhe të ketë
kaluar një reformë të thellë.
Makron u tha ligjvënësve
të BE se ai kërkon afrimin
e vendeve të Ballkanit
Perëndimor në projektin
Europian, por nuk është
kjo koha për t'i lejuar të
bëhen pjesë e bashkimit.
"Unë do të mbështes zgjer-
imin vetëm nëse më parë ka
një reformë të thellë të Eu-
ropës tone. Nuk dua një
Ballkan që sheh nga Tur-
qia apo Rusia, por nuk dua
as një Europë që kur funk-
sionon me vështirësi me 28
vende sot, me 27 vende
nesër, do të vendosë që ne të
shpejtojmë për të qenë nesër
30 apo 32 me të njëjtat rreg-
ulla", tha z.Macron.

dimi i kësaj të marte nga ko-
misioni u përcillet në parla-
mentet e vendeve anëtare, të
cilat marrin vendim nëse do
ta mbështesin apo jo Sh-
qipërinë. Më pas do të shpre-
hen në Këshillin e Minis-
trave, ku mjafton qoftë edhe
vota e një prej vendeve
anëtare kundër dhe vendi
ynë mund ta humbasë trenin
për më shumë se një vit, sepse
vetë Bashkimi Evropian do
të hyjë në zgjedhje të
brendshme. Po cilat janë ven-
det që mund të rrezikojnë
Shqipërisë. Deri më tani, 4
vende janë të lëkundura
Franca, e cila ka shqetësim
kryesor nivelin e azilkër-

kuesve, Gjermania që ësh-
të e shqetësuar për krimi-
nalitetin në tërësi, Holanda
që konsideron problem
trafikun e narkotikëve,
dhe Britania e Madhe, që
në tërësi është mosbesuese
ndaj projektit evropian,
teksa vetë është një këmbë
jashtë saj. Të gjitha këto
vende i bashkon shqetësi-
mi i sundimit të shtetit të
së drejtës në vendin tonë,
por provat e para të pro-
cesit të vetingut, si dhe
vetë dëshira e vendeve
kryesore të BE-së për ta
mbajtur gjallë projektin e
unionin mund ta favori-
zojnë Shqipërinë.

ZHAN JUNKER
Presidenti i
Komisionit Europian,
Juncker, paralajmëroi
dje se nëse ndalet
zgjerimi i Bllokut dhe
vendet e Ballkanit e
humbin shpresën për
anëtarësim, atëherë
në rajon mund të ketë
një rikthim të
konflikteve të
armatosura.

Përfaqësuesja e lartë e BE për Politikën
e Jashtme, Federica Mogherini
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NEGOCIATAT
REAGIMET

NEGOCIATAT
"Opozita është e
bashkuar në thirrjen
e saj për të kërkuar
hapjen e
negociatave dhe si
një mjet shtesë
presioni dhe
monitorimi për të
intensifikuar luftën
kundër krimit të
organizuar dhe
korrupsionit për të
mundësuar
zbatimin e vërtetë
të reformës në
drejtësi",-tha
z.Basha.

Vizita në Gjermani, opozita e bashkuar, presion mbi qeverinë për zbatimin e reformave

Basha: Hapja e negociatave,
shtysë për luftën kundër krimit
"Detyra më e vështirë të bindim komisionerët"

KLAJDA GJOSHA
"Reagimi pozitiv nuk vjen as për Qeverinë dhe as
për opozitën, ai i takon vetëm qytetarëve shqiptarë
që përveç se janë gjeografikisht evropianë, janë
evropianë në identitet, në kulturë e në shpirt, ndaj
LSI ka qenë dhe do të jetë gjithmonë përkrah dhe
në mbështetje të plotë të këtij procesi jetik për
vendin",-tha ish-ministrja e Integrimit.



PROCESI

Bregu:
Shqipëria ia

doli më në
fund

Kreu i PD-së, Lulzim
Basha së bashku me
një grup zyrtarësh

demokratë prej dy ditësh po
zhvillon takime në Bunde-
stagun gjerman në funksion
të procesit të hapjes së ne-
gociatave të Shqipërisë me
BE. Z.Basha ishte dje në një
lidhje live para nisjes se se-
ancës të posaçme dëgjimore
nga Komisioni i Politikës së
Jashtme dhe ai Çështjeve
Europiane të Bundestagut
për hapjen e negociatave për
Shqipërinë. Z.Basha njoftoi se
detyra më e vështirë e gjithë
kësaj vizite është të bindim
këtë komision që problemet
reale në Shqipëri që ekzis-
tojnë mund të luftohen më
efektivisht me hapjen e nego-
ciatave. "Jemi në sallën e se-
ancës së veçantë dëgjimore të
mbledhjes së përbashkët të
anëtarëve të komisionit për
çështjet europiane dhe komi-
sionit për punët me jashtë. Se-
ancë dëgjimore, është një nga
audiencat më kritike për
zgjerimin në tërësi dhe për
Shqipërinë në veçanti. Edhe
për pak minuta do të nisë se-
anca dëgjimore ku shqetë-
simet kryesore të CSU dhe
CDU kanë të bëjnë me luftën
kundër krimit të organi-
zuar dhe drogës, luftën
kundër korrupsionit, me re-
formën në drejtësi dhe qën-
drimi në tërësi është skeptik
sa i përket hapjes së negoci-
atave. Detyra më e vështirë
e gjithë kësaj vizite është të
bindim këtë komision sot që
nga njëra anë, problemet re-
ale në Shqipëri që ekzistojnë
dhe për të cilat kanë rapor-
time konkrete e objektive
nga agjencitë e ligjzbatimit
dhe nga burime të tjera gjer-
mane dhe europiane, por që
nga ana tjetër këto prob-
leme mund të luftohen më
efektivisht me hapjen e ne-
gociatave dhe jo me mos
hapjen e tyre",-theksoi
z.Basha. Ai vuri në dukje se
opozita është e bashkuar në
thirrjen e saj për të kërkuar
hapjen e negociatave dhe si
një mjet shtesë presioni dhe
monitorimi për të intensi-
fikuar luftën kundër krimit

të organizuar dhe korrup-
sionit për të mundësuar zba-
timin e vërtetë të reformës
në drejtësi. "Një drejtësi të
pakapur politikisht me
gjyqtarë dhe prokurorë të
pakorruptuar që nuk mbro-
jnë, por ndëshkojnë krimin
dhe korrupsionin, por edhe
për çështje të tjera shumë të
rëndësishme, siç është refor-
ma e administratës publike
dhe reforma zgjedhore. Kjo

është detyra që kemi sot, pje-
sa më e vështirë e misionit
në Berlin për të bindur
anëtarët e këtij komisioni që
i përkasin spektrit më skep-
tik për hapjen e negociat-
ave",-theksoi kreu i PD-së,
Lulzim Basha. Kurse ditën e
parë të qëndrimit në Berlin
z.Basha zhvilloi në Bunde-
stagun gjerman takime me
ekspertët e Politikës së Jas-
htme dhe të Sigurisë nga

zyra e Kancelares Merkel
dhe nga grupi i CDU/CSU në
parlamentin gjerman. Kreu
i opozitës u shpreh se ka
kërkuar mbështetjen e
grupit CDU/CSU për hapjen
e negociatave. "Kemi kër-
kuar mbështetjen e grupit
CDU/CSU për hapjen e nego-
ciatave si një akt që do të
mbështesë Shqipërinë në një
ëndërr që e ndajnë të gjithë
shqiptarët, të anëtarësimit

të vendit në Bashkimin Eu-
ropian, por edhe si një për-
pjekje të shtuar për të plotë-
suar kriteret e paplotësuara
në luftën kundër krimit të
organizuar, korrupsionit,
reformës në drejtësi, re-
formës në administratën
publike, respektimin e të
drejtave të nëpërkëmbura të
njeriut, siç e tregoi rasti i
fundit i Kukësit",-theksoi
z.Basha.

Valentina Madani

Ish-ministrja e Integrim
it, Majlinda Bregu

shpreson që hapja e nego-
ciatave të ndodhë në qer-
shor. Ajo kërkon kujdes
në plotësimin e kapitujve
të drejtësisë dhe sigurisë,
mosbzatimi, i të cilave si-
pas saj mund të pezullojë
procesin e nisur. "Ka një
klauzolë që BE e ka për-
caktuar që është pikër-
isht në rast se nuk ka pro-
gres të shënuar në këto
dy kapituj. Vendet anë-
tare kanë të drejtë të
kërkojnë pezullimin e
procesit të negociatave,
një klauzolë e shtuar, që
do të thotë ndryshe, ne
domosdoshmërisht do
duhet patjetër që të kemi
progres në kapitujt e
drejtësisë dhe sigurisë",-
tha Bregu.

Partia Demokratike
është skeptike sa i

takon rekomandimit të
Komisionit Europian për
çeljen e negociatave me
Shqipërinë. Deputetja e
PD, Jorida Tabaku, dek-
laroi pas prezantimit të
progresraportit, se është
hera e tretë që Brukseli re-
komandon çeljen e nego-
ciatave, ndërsa thekson se
rekomandimi me kusht
është dështim për qever-
inë. "Komisioni rekoman-
don për herë të tretë
hapjen e negociatave. Sh-
qipëria e nisi rrugëtimin e
saj në Europë që nga dita
e parë e ardhjes në push-
tet të Partisë Demokra-
tike në vitin 1992. Kjo si
pasojë e një vokacioni të
brendshëm të shqipta-
rëve, të cilët zgjodhën hyr-
jen në Europë përballë
perdes së hekurt që kish

"Hera e 3-të që rekomandohet për Shqipërinë"

Hapja e negociatave, Tabaku:
Rekomandimi me kusht, dështim

vendosur diktatura komu-
niste në vend. Sot, pas 27
vitesh Shqipëria ende
kërkon të ndërtojë të ardh-

men e saj brenda Bashkimit
Europian, por qeveria që e
drejton prej pesë vitesh vazh-
don të qëndrojë në vend-

numëro. Rekomandimi
për hapjen e negociatave
me kusht që iu dorëzua sot
qeverisë Rama është një
dështim i asaj çfarë qever-
ia premtoi këtu e pesë vite
të shkuara. Por një dritë
jeshile e Europës, që ende
shpreson se rekomandimi
i kushtëzuar, do të bëjë më
përgjegjëse qeverinë aktu-
ale karshi ëndrrës dhe
dëshirës së shqiptarëve.
Raporti evidenton qartë se
Komisioni do të vëzhgojë
imtësisht ritmin aktual të
reformës në drejtësi si një
pikë kyçe e një shteti lig-
jor, sikundër i rikujton
qeverisë pesë prioritetet,
të cilat zënë vend të
veçantë në bilancin e ven-
dit përballë Europës",-tha
znj.Tabaku.

Kreu i PD-së, Lulzim Basha, dje në Komisioni i Politikës
së Jashtme dhe ai Çështjeve Europiane të Bundestagut

Deputetja e PD, Jorida Tabaku

Gjatë një seance parlamentare
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Bushati: Një
ditë për të

përveshur mëngët
dhe vijuar punën

Kryeministri entuziast për integrimin: Do arrijmë të anëtarësohemi në BE

Rama: Rekomandimi për negociatat,
ftoj Bashën t'i dalim zot Shqipërisë

"Opozita la kockat për ta bërë të pamundur këtë proces"
TAULANT BALLA
"Rekomandimi i pakushtëzuar
i Komisionit Evropian për
hapjen e negociatave të
anëtarësimit midis Shqipërisë
dhe BE është njohje e qartë e
arritjeve të Shqipërisë në
ndërtimin e shtetit të së
drejtës: reformën e
gjyqësorit, luftën kundër
krimit të organizuar dhe
korrupsionit, reformën në
administratën publike dhe
mbrojtjen e të drejtave të
njeriut",-tha dje, kreu
i grupit të PS.

Vlahutin i dorëzon raportin,
Meta: Politika e bashkuar

për të shkuar në BE
Ambasadorja e BE-së në Tiranë, Romana Vlahutin i

dorëzoi dje, Presidentit të Republikës, Ilir Meta
raportprogresin për Shqipërinë nga Komisioni Evropi-
an, ku rekomandohet hapja e negociatave. Presidenti
Meta mirëpriti rekomandimin e Komisionit Evropian
për çeljen e negociatave të anëtarësimit me Shqipërinë,
duke e cilësuar një akt inkurajues, të shumëpritur dhe
strategjik për të ardhmen evropiane të vendit. Presi-
denti e vlerësoi Komisionin
si një mik të çmuar e të pa-
kursyer të vendeve kandi-
date, duke u vetëdëshmuar
një forcë e madhe tërheqëse
drejt zgjerimit të mëte-
jshëm të BE-së. Duke e kon-
sideruar raportin e progres-
it për Shqipërinë në harmo-
ni të plotë me strategjinë e
zgjerimit që synonte një per-
spektivë të besueshme dhe
angazhim të thelluar të BE-
së në Ballkanin Perëndi-
mor, kreu i shtetit theksoi
rëndësinë që ka miratimi i kësaj qasjeje dhe rekoman-
dimit të Komisionit nga Këshilli Evropian i qershorit,
për të nisur etapën e re të procesit të negociatave të
anëtarësimit. Presidenti Meta shprehu kënaqësinë që
ky raport dhe, posaçërisht rekomandimi për çeljen e
negociatave, i gjen të gjithë aktorët politikë, institucio-
nalë dhe qytetarët shqiptarë të bashkuar në dëshirën
për të përparuar sa më shumë dhe sa më parë drejt BE-
së, pa mëdyshje. Meta shprehu besimin se ky moment
do t'i shërbejë një reflektimi të thellë dhe serioz për për-
balljen e sfidave të mëdha që kemi përpara, për ta bërë
Shqipërinë një vend evropian më shpresëdhënës.

Kryeministri Edi Rama
deklaroi dje, se reko-
mandimi i Komision-

it Evropian për çeljen e ne-
gociatave me Shqipërinë ësh-
të kalimi i një sprove his-
torike. Në një dalje për medi-
at, ku shprehu emocionet për
këtë ditë të shënuar, për Sh-
qipërinë e shqiptarët, Rama
tha se "jemi rekomanduar, pa
asnjë rezervë, nga Komisio-
ni Europian, si një shtet që
mund dhe duhet të ulet në
tryezën e negociatave, për të
hyrë në familjen e shteteve
anëtare të Europës së Bash-
kuar. Jam i emocionuar, - ata
që merren me frymëmarrjen
mbase e ndjejnë - dhe shumë
krenar, sepse ia dolëm këtij
provimi të stërvështirë". "I
dhamë Shqipërisë një stat-
urë të re në arenën ndërko-
mbëtare dhe dolëm, më në
fund, nga një tjetër udhë-
kryq, mes të shkuarës dhe të
ardhmes. Stacioni i radhës në
fund të kësaj rruge të re ësh-
të anëtarësimi në Bashkimin
Europian dhe shpejtësia e
mbërritjes në atë stacion,
varet në radhë të parë nga ne,
nga të gjithë ne!"-deklaroi
Rama. Ai shprehu mirënjo-
hje për këdo që kanë ndërtu-
ar rrugën e integrimit të ven-
dit. "Por jam, njëkohësisht,
shumë krenar sot, sepse me
besim, vendosmëri dhe mun-
dime të mëdha, përmes refor-
mash të guximshme e rezul-
tatesh të pamohueshme, (por
edhe momentesh posaçërisht
të vështira ku kemi rrez-
ikuar jo pak e ndonjëherë
dhe gabuar në emër të qëlli-
meve të mira) ia kemi dalë.
Ia kemi dalë që në katër vjet
ta kthejmë besimin e popul-
lit tek ne në dy arritje të
mëdha, të një rëndësie të
madhe historike për të ardh-
men. Në vitin e parë të man-
datit tonë të parë, ne e bëmë
Shqipërinë vend kandidat për
në Bashkimin Europian. Në
vitin e parë të këtij mandati
të dytë, ne sapo bëmë realitet
marrjen e rekomandimit të
pastër, të qartë, të drejtpër-
drejtë, për çeljen e negociat-
ave për anëtarësimin e Sh-
qipërisë në Bashkimit Euro-
pian. Këto nuk janë dhura-
ta. Nuk janë as gjeste buja-
rie të Komisionit Europian
ndaj Shqipërisë. Europa e
Bashkuar nuk bën dhurata
dhe Brukseli është një maki-
neri e pamëshirshme që sheh
dhe njeh vetëm meritat",-
nënvizoi Rama. Sipas tij, me
këtë rekomandim, BE ka njo-
hur meritat e Shqipërisë. Por,
vijoi Rama, "Rekomandimi
për çeljen e negociatave për
anëtarësim në BE, nuk ësh-
të fundi i këtyre betejave, as
fundi i hesapeve me krimin e
me korrupsionin, por futja
në një fazë të re, edhe më të
vështirë, të reformave dhe
përshkallëzimi i mëtejshëm
i luftës kundër krimit e kor-
rupsionit".
OPOZITOPOZITOPOZITOPOZITOPOZITAAAAA

Kryeministri vlerësoi se
periudha në vijim nuk është
e lehtë si për qeverinë edhe

për opozitën. "Dora jonë ësh-
të sot e shtrirë përsëri ndaj
opozitës dhe unë e ftoj sot,
përpara të gjithë shqiptarëve,
socialistë e demokratë, po mbi
të gjitha në emër të të gjithë
fëmijëve të Shqipërisë pa asn-
jë dallim, opozitën e kryetar-
in e saj, që të mos ngatërrojmë
përplasjet shqip për gjithçka
na ndan së brendshmi, me
këtë sfidë të përbashkët ko-

mbëtare, e cila, sot më shumë
se kurrë, kërkon që kur
flasim në gjuhë të huaj, të mos
tregojmë me gisht njëri-
tjetrin, po t'i dalim shqiptar-
isht zot Shqipërisë dhe të
ardhmes së saj europiane",-u
shpreh Rama. Ai tha se fi-
toren e djeshme nuk e lexon
si të njërës palë, por të të
gjithë Shqipërisë. "Si kryemi-
nistër dhe kryetar i PS ndi-

hem i privilegjuar me reko-
mandimin, por unë nuk e lex-
oj rekomandimin e shumëpri-
tur për çeljen e negociatave
si fitoren e një pale politike
ndaj palëve të tjera politike,
sepse kjo nuk është fitorja e
partisë që luftoi me gjithsej
për këtë ditë, dhe partive që
luftuan me gjithsej për ta sh-
tyrë këtë ditë në pafundësi.
Kjo nuk është fitorja e qever-

isë që luftoi me mish e me
shpirt dhe u baltos deri në
kockë në përpjekjen për ob-
jektivin strategjik për Sh-
qipërinë dhe opozita që la
kockat në angazhimin e saj
për ta bërë të pamundur këtë
objektiv". Ai u shpreh i bin-
dur se do të arrihet të kalo-
het edhe sprova e tretë, pra
"Shqipëria shtet anëtar i
Bashkimit Europian".

Darina Tanushi

Ruçi: Morëm rekomandimin,
por sytë i kemi nga qershori, na

pret më shumë punë
Kryetari i Kuvendit, Gramoz Ruçi mori dje, nga am

basadorja e Delegacionit të BE-së në Shqipëri, Ro-
mana Vlahutin progres- raportin e KE-së, ku rekoman-
dohet çelja e negociatave të Shqipërisë me BE-në. Pas
dorëzimit të raportit Vlahutin u shpreh se: "Sot është
një lajm i mirë për Shqipërinë, pasi KE-ja, ka reko-
manduar çeljen e negociatave. Sot ndjehem e lumtur
dhe krenare, që Shqipëria ka përmbushur detyrimet
dhe objektivat, dhe që KE
vendosi të rekomandojë
çeljen e negociatave për
anëtarësim". Në këtë kup-
tim, i kërkova Kryetarit të
Kuvendit të Shqipërisë z.
Gramoz Ruçi, që gjatë këty-
re muajve, të gjithë faktorët
politikë, të kenë një qën-
drim të unifikuar të për-
bashkët, për të bindur ven-
det skeptike të BE-së,-tha
Vlahutin. Nga ana e tij,
Kryetari i Kuvendit të Sh-
qipërisë Gramoz Ruçi,
shprehu mirënjohje dhe falënderime për ambasadoren
znj.Vlahutin, për punën dhe kontributin e vyer në të
gjithë këtë proces të vështirë dhe delikat. Gjatë fjalës së
tij, Ruçi theksoi se: "Rekomandimin ne e shohim si
përgjegjshmëri dhe punë të madhe, dhe jo si një
vetëkënaqesi apo eufori e momentit. Ju garantoj që
Kuvendi me gjithë fuqitë dhe forcat e tij, do ta kthejë
rekomandimin në programin e punës së tij". Në fjalën e
tij z. Ruçi shtoi se: "Sot ne marrim rekomandimin, por
sytë të gjithë i kemi nga qershori, që sigurisht ky proces
deri atëherë do të kërkojë shumë punë, shumë bash-
këpunim nga të gjithë ne".

Ministri për Europën
dhe Punët e Jashtme,

Ditmir Bushati përshënde-
ti dje, dhënie e rekoman-
dimit për çeljen e negociat-
ave të Shqipërisë me BE-në.
Bushati e cilësoi 17 prillin,
një ditë të madhe për Sh-
qipërinë, ndërsa shtoi se re-
format e thella dhe të
pareshtura po japin fryte.
"BE rekomandon qartë dhe
fort hapjen e negociatave për
anëtarësim. Mesazh i qartë
se reformat e thella dhe të
pareshtura që kemi ndër-
marrë për shtetformim, më
në fund po japin fryte, dhe se
rajoni është pjesë organike
e Evropës. Kjo është një ditë
për të përveshur mëngët
dhe vijuar me punën e mad-
he",-u shpreh ministri Bus-
hati, duke falënderuar Ko-
misionerin Johannes Hahn
për angazhimin dhe mbësh-
tetjen në rrugëtimin e Sh-
qipërisë. Sipas Bushatit nis-
ja e punës për t'u ulur në
tryezën e bisedimeve "do të
jetë një kapitull i vështirë,
një proces i gjatë, sfidues
dhe që do të kërkojë kohën
e vet e, gjithashtu, do të
ketë kostot e veta, por do të
jetë e vetmja rrugë për të
vijuar me evropianizimin e
mëtejshëm të vendit.

Kryeministri Edi Rama
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Ekonomia shqiptare do
të rritet gjatë vitit
2018, por me ritme të

ulëta se në 2017. Rritja
ekonomike do të jetë 3.7%. Të
dhënat janë bërë të ditura
nga Fondi Monetar Ndërko-
mbëtar, në raportin e Pas-
qyrës Ekonomike Globale të
prillit, ku mësohet pritsh-
mëria për rritjen ekonomike
të Shqipërisë në vitin 2018.
Më herët, në raportin e
tetorit të vitit të kaluar, FMN
e kishte ulur pritshmërinë
për performancën e Sh-
qipërisë me 0.2 pikë përqind-
je në 3.7%, shifër që e mbajti
të pandryshuar dhe në rish-
ikimin e prillit. Ndërkohë,
FMN ka rritur vlerësimin
për rritjen e vendit në 2017-
ën, nga 3.7% në 3.9%, në kra-
hasim me raportin e tetorit,
në linjë dhe me të dhënat e
fundit të INSTAT, që vlerësoi
se ekonomia vendëse u
zgjerua me 3.84% në vitin
2017.
PERIUDHAPERIUDHAPERIUDHAPERIUDHAPERIUDHA
AFAFAFAFAFAAAAATMESMETMESMETMESMETMESMETMESME

Për periudhën afatmes-
me, FMN pret që rritja të për-
shpejtohet lehtë, duke arri-
tur në 3.8% në 2019-ën dhe do
të vazhdojë të luhatet rreth
4% deri në vitin 2023. Nga
vendet e Ballkanit Perëndi-
mor, me përjashtim të Kos-
ovës, që pritet të zgjerohet me
4%, Shqipëria do të ketë
normën më të lartë të rritjes.
Më pas renditen Bosnjë dhe
Hercegovina me 3.2%, Maqe-
donia me 3%, Mali i Zi me
2.4%, Serbia me 3.5%. Infla-
cioni pritet të përshpejtohet
këtë vit në 2.8%, nga 1.9% në
vitin 2017, duke iu afruar ob-
jektivit të shënjestruar të
Bankës së Shqipërisë prej
3%. Deficiti i llogarisë kor-
rente pritet të ngushtohet në
6.7% të Prodhimit të
Brendshëm Bruto, nga 7.2%
në 2017-ën, duke mbetur
gjithsesi më i larti në Eu-
ropën në zhvillim, me përjas-
htim të Malit të Zi.
PROJEKTETPROJEKTETPROJEKTETPROJEKTETPROJEKTET

Të gjitha institucionet
ndërkombëtare presin që
ekonomia shqiptare të ngad-
alësohet në 2018-ën, në kra-
hasim me vitin e mëparshëm,
duke e lidhur me mbarimin e
projekteve të mëdha, si
gazsjellësi TAP dhe hidro-
centralet që po ndërtohen
mbi lumin Devoll. "Ritmet e
rritjes pritet të ngadalësohen
në vitin 2018 për shkak të për-
fundimit të dy projekteve të
mëdha energjetike të financ-
uara nga Investimet e Huaja
Direkte", tha Banka Botë-
rore në prezantimin e rapor-

Fondi Monetar Ndërkombëtar mban të pandryshuar parashikimin e ekonomisë shqiptare

Ekonomia e Shqipërisë në vitin
2018 rritet me 3.7 për qind

Raporti: Rritje e moderuar, më e ulët se në 2017-ën

Ornela Manjani

tit të rregullt ekono-mik për
Ballkanin Perëndimor pak
ditë më parë. Në vijim, Sh-
qipëria pritet të rritet me 3.6-
3.5%, nga gati 4% që arriti
zgjerimi në vitin 2017. "Rrit-
ja ekonomike në Shqipëri
është e fortë, 3.9% në 2017-ën
dhe 3.7% në 2018-ën, nga më
të lartat në rajon. Inflacioni
është i ulët, eksportet të for-
ta, rezervat të kënaqshme",
ka pohuar përfaqësuesja e
misionit të FMN-së në Ti-
ranë, Anita Tuludhar gjatë
misionit të parë i FMN-së për
monitorimin e post-pro-

gramit. Por, ajo ka parala-
jmëruar se nuk është koha
për vetëkënaqje se rritja
mund të mos zgjasë. Tregu
ndërkombëtar mund të ngad-
alësohet në afat të mesëm. Në
tregun e brendshëm ka
borxh të lartë, NPL të larta
dhe mjedis të vështirë për bi-
znes, vuri në dukje misioni i
FMN-së, duke këshilluar
vijimësinë e konsolidimit
fiskal.
EKONOMIAEKONOMIAEKONOMIAEKONOMIAEKONOMIA
GLOBALEGLOBALEGLOBALEGLOBALEGLOBALE

FMN-ja vlerëson në rapor-
tin e saj se në vitin 2017 in-

vestimet globale dhe tregtia
vazhduan të mbajnë peshën
e rritjes. Niveli 3.8 për qind i
rritjes ekonomike globale në
2017-ën ishte më i shpejti që
nga viti 2011. Me kushtet fi-
nanciare mbështetëse rritja
globale pritet që të prekë 3.9
për qind si në vitin 2018, ash-
tu edhe në 2019. Ekonomitë
e avancuara do të rriten më
shpejt se potenciali i këtij
viti, ekonomitë e zonës euro
pritet që të tkurrin zgjer-
imin e kapacitetit e ndikuar
nga politika monetare ako-
moduese dhe politika fiskale

zgjeruese do të çojë ekonom-
inë e Shteteve të Bashkuara
mbi punësimin e plotë. Rrit-
ja agregate në ekonomitë në
zhvillim pritet që të vijojë
qëndrueshmërinë e mëte-
jshme me një rritje më të
fortë në Azi dhe Europë dhe
një rritje më modeste të ek-
sporteve pas tri viteve per-
formancë të dobët. Rritja
globale parashikohet që të
zbutet përtej disa viteve.
Sapo të mbyllet hendeku i
prodhimit, shumica e
ekonomive të zhvilluara
pritet që të kthehen në nive-
let e tyre potenciale të rritjes
poshtë mesatares së par-
akrizës, që do të ndikohet
nga popullsia në plakje dhe
prodhimi i dobët. Rritja e
SHBA do të ngadalësohet
nën potencial, ndërkohë që
ndikimi zgjerues i politikave
fiskale të fundit do të kthe-
het në të kundërt. Rritja pri-
oritet të mbetet nën mesa-
tare në disa tregje dhe
ekonomi në zhvillim, përf-
shirë eksportet e disa mall-
rave, që vazhdojnë të për-
ballen me nevoja për konso-
lidim themelor fiskal.

Prokurimet Publike, Erjon Braçe:
Transparencë në përdorimin e fondeve

Kreu i Komisionit të
Ekonomisë ka kërku-

ar më shumë transparencë
me përdorimin e fondeve
për prokurimet publike.
Edhe deputeti i vetëm i
opozitës ngriti si shqetë-
sim këtë fakt. Por, kryetar-
ja e Komisionit të Proku-
rimit Publik u shpreh se
gjatë këtij viti janë ulur
ankesat nga operatorët
ekonomikë, ndërsa janë
dorëzuar në gjykatë 57.
Gjatë vitit 2017, në Komisio-
nin e Prokurimeve Publike
ka pasur më pak ankesa
nga operatorët ekono-
mikë. Gjatë raportimit në
Komisionin Parlamentar të
Ekonomisë, kryetarja Evis
Shurdha u shpreh se gjatë
2017-ës kamë dorëzuar
vetëm 57 ankesa në gjykatë.
Në 2017-ën ka pasur 1099
ankesa, ku më shumë se
gjysma është pranuar. Si-
pas raportimit që u bë në
Komisionin e Ekonomisë,
shumica e ankesa janë
prokurime publike, me një

vlerë që në total llogaritet në
rreth 160 milionë euro. "1083
për procedurat e prokurim-
it publik, 4 për procedura
konkurruese, koncesione
ose partneritet publik-pri-

vat. Shtatë ankesa për pro-
cedurat e ankandit publik
dhe pesë ankesa për proce-
dura konkurruese, leje min-
erare", tha Evis Shurdha,
kryetare e KPP. Partia

Demokratike nuk merrte
pjesë në komision, ndërko-
hë që deputetët kërkuan që
raportimi të mos ishte
thjesht statistikor, por të
nxirren problematikat me
qëllim që vendimmarrja të
unifikohet. "Unë do të pref-
eroja që ju të vinit këtu dhe
të flisnit për një rast të qartë
të shqyrtuar nga ju, që ka të
bëjë me një kontratë Part-
neriteti Publik-Privat, një
kontratë koncesioni. Dhe ta
unifikonit atë praktikë për
të gjithë hierarkinë vendim-
marrëse të shtetit në raste
të tilla të këtyre kontratave
sepse janë bërë shumë", tha
kreu i komisionit, Erion
Braçe.  Në 2017-ën Komisio-
ni i Prokurimit Publik kaloi
nga varësia e Kryeminis-
trisë në atë të Kuvendit, i cili
zgjedh edhe anëtarët.

Shlyeni
borxhet që

të merrni
financime

Në disa raste njësitë
vendore kanë rritur

taksat për biznesin e
vogël më shumë se qever-
ia. Këtë shqetësim e ka
shprehur edhe Fondi
Monetar Ndërkombëtar
në takimet që ka pasur
me Ministrinë e Finan-
cave, problem të cilin e
përsëriti gjatë takimit
me 61 përfaqësuesit e
bashkive edhe ministri
Arben Ahmetaj. Në këtë
frymë kreu i Financave
tha se duke nisur që tani
e në vijim, politikat e tak-
save do të bëhen të bal-
ancuara me qeverinë
qendrore, por pa dhënë
detaje nëse do të rishi-
hen nivele të taksimit
aktual që bëjnë ven-
dorët. Edhe pse iu drej-
tua në formë lutjeje, Ah-
metaj ishte i qartë për-
ballë përfaqësuesve të
bashkive, kur tha se
nëse nuk shlyejnë dety-
rimet e prapambetura,
atëherë qeveria do të
presë fondet që u jep nga
buxheti njësive vendore.
Bashkia e Tiranës ngri-
ti shqetësimin se një
pjese e borxheve janë të
trashëguara. Ndërsa për
biznesin e vogël përfaqë-
sues të saj u ndalen tek
skema e TVSH-së. Minis-
tri i Financave u kërkoi
bashkive që të bash-
këpunojnë me autoritetet
tatimore për të infor-
muar sipërmarrësit e veg-
jël që kanë hyrë për herë
të parë në skemën e TVSH-
së, ndërsa kërkoi një me-
naxhim të mirë nga ana e
tyre edhe të mbledhjes së
të ardhu-rave nga taksi-
mi i pronës.

AHMETAJ

Fondi Monetar Ndërkombëtar

SHURDHA: 1099 ankesa në total janë depozituar 1083 për
procedurat e Prokurimit Publik, 4 kanë qenë për procedura
konkurruese, koncesione ose Partneritet Publik Privat, 7
ankesa për procedurat e ankandit publik dhe 5 ankesa për
procedurat konkurruese leje minerale.
BRAÇE: Vini dhe këtu në këtë komision të flisni në mënyrë të
qartë për çështje të madhe, që kanë të bëjnë drejtpërdrejt me
ligjshmërinë, me transparencën, me interesin publik dhe në
fund me konkurrencën. Unë do preferoja që të vinit këtu dhe
të flisnit për një rast të qartë të shqyrtuar nga ju që ka të bëjë
me një kontratë Partneriteti Publik Privat, me një kontratë
koncesioni.
HAXHINASTO: Si zhvillohet Prokurimi Publik në këtë vend?
Çfarë të metash ka? Çfarë të mirash ka? Çfarë efiçence ka?

DEBATI

REPUBLIKA E SHQIPERISE
Zyra permbarimore “Best 2010” SHPALLJE  ANKANDI

Më datë 30 prill 2018 nga ora.08.00-ora.16.00 tek kjo zyrë përmbarimore do
zhvillohet ankandi i I-rë për shitjen e pasurisë  së shoqërisë “Komfort”shpk
Apartamenti/zyra që do të shitet ndodhet në ZK 8310, Rr”Dritan Hoxha”,
Tiranë (kati 7 i ndërtesës, mbi zyrat e Bankës NBG). Prona ka sipërfaqen prej
230.75 m².
Prona është e debitorit e nuk rëndohet nga asnjë detyrim tjetër civil.
Çmimi fillestar me të cilin hapet ankandi është 18.688.000 lek.

Adresa: L. 2, prapa Prokurorisë së Rrethit Durrës. Tel/Fax: 052-22-6000
E-mail: best.2010@permbarues.al, web: www.permbarues.al

ZYRA PËRMBARIMORE PRIVATE ENIRJETA ZISI

Permbaruese gjyqesore private Enirjeta Zisi zhvillon ankandin per shitjen e pasurise se
paluajtshme "Apartamenti" me siperfaqe 92.1m2, ZK.3866, Nr.Pasurie.300/143+1-
7,Vol.83,Fq.186,Indeksi i Hartes K-34-100, te ndodhur ne Tirane, Yzberisht prane  rruges “Joklin
Persi “, kati i 3 ,shk.1 ap.7 Tirane,per shlyerjen e detyrimit ne favor te kreditorit Yzeir Llanaj,

Çmimi fillestar me të cilin fillon ankandi është ne shumen 4.778.400 (kater miljon e shtateqind e
shtatedhjete e tete mije e katerqind) leke. e percaktuar ne vendimin gjyqesor.

Ankandi zhvillohet ne date 20.04.2018, ora 16.00 ne zyren e Permbarueses gjyqesore private
Enirjeta Zisi, Bulevardi “Gjergj Fishta”, Pallati “Gora”Kulla.2,Kati i 2, Tirane  Nr.Tel.
0694799000, email:enirjeta.zisi@gmail.com

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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Drejtoria e Përgjiths
hme e Shërbimeve të
Transportit Rrugor

do të nisë një aksion për kon-
trollin e subjekteve, që ush-
trojnë veprimtarinë në fush-
ën e auto-riparimeve dhe
transportit rrugor, apo siç
njihen ndryshe, serviset.
Përmes një njoftimi për sht-
yp, ky dikaster kërkon që
këto subjektet të marrin
masa për pajisjen me licen-
ca, pasi në të kundërt do të
përballen me masa adminis-
trative, që variojnë nga 200
mijë - 700 mijë lekë. Gjithash-
tu, kjo drejtori kujton se
masat shoqërohen edhe me
konfiskimin e pajisjeve që
kanë shërbyer për të kryer
veprimtarinë e jash-
tëligjshme. Paralelisht, kon-
trolli do të shtihet edhe mbi
subjektet e licencuara, për
të cilat në rast se do të kon-
statohen shkelje, do të mer-
ren masa deri në pezullimin
e veprimtarisë. Subjektet që
ushtrojnë veprimtari në
transportin rrugor duhet të
marrin masa për pajisjen me
autorizimet, lejet, licencat,
certifikatat apo dëshmitë
përkatëse që parashikon
legjislacioni në fuqi. Sipas
Drejtorisë së Përgjithshme
të Transportit Rrugor, ky
aksion ka për qëllim elimin-
imin e konkurrencës së pan-
dershme, informalitetin si
ofrimin prej tyre të një shër-
bimi të kualifikuar dhe pro-
fesional.
LIGJILIGJILIGJILIGJILIGJI

Do t'i nënshtrohen kon-
trollit subjektet që ush-
trojnë veprimtari në fushën
e autoriparimeve dhe të
transportit rrugor. Drejto-
ria e Përgjithshme e Shërbi-
meve të Transportit Rrugor
njofton se në zbatim të Ligjit
Nr.9573, datë 03.07.2006 "Për
autoriparimin, shitblerjen,
depozitimin e mjeteve
rrugore me motor, të
rimorkiove dhe pjesëve të
tyre të dala jashtë përdorim-
it, ose të braktisura dhe për
veprimtaritë që lidhen me
to", për të eliminuar konkur-
rencën e pandershme, infor-
malitetin si dhe që këto sub-
jekte të ofrojnë një shërbim
të kualifikuar dhe profe-
sional, me fuqinë që i jep neni
nr.37 i këtij ligji, do të ush-
trojë kontrollet mbi subjek-
tet që ushtrojnë veprim-
tarinë në fushën e autoripa-
rimeve. Ligji në fuqi ka si
qëllim të rrisë në një shkallë
më të lartë sigurinë në
qarkullimin rrugor, si dhe të
parandalojë e të luftojë
trafikun e mjeteve të vjedhu-
ra. Gjithashtu, përcakton
rregullat që duhen zbatuar
për kryerjen e shërbimeve
nga subjektet që kryejnë ve-
primtarinë e autoriparimit,

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit: Pajisuni me leje, ose ndëshkoheni

Nis aksioni te serviset,
gjobat 200-700 mijë lekë
Subjektet duhet të pajisjen me autorizime, leje, licenca e dëshmi

Ornela Manjani

që blejnë, shesin apo ndërm-
jetësojnë në shitblerje, që
pjesëzojnë, rivënë në punë,
japin mjete me qira ose vënë
në dispozicion të të tretëve
mjetet e tyre, që depozitojnë
dhe shkatërrojnë mjetet e
dala jashtë përdorimit, si
dhe përcakton rregullat për
ushtrimin e veprimtarisë së
agjencive, që trajtojnë prak-

tikat për qarkullimin e
mjeteve me motor dhe të
rimorkiove.
VËRTETIMI I AFTËSISËVËRTETIMI I AFTËSISËVËRTETIMI I AFTËSISËVËRTETIMI I AFTËSISËVËRTETIMI I AFTËSISË
PROFESIONALEPROFESIONALEPROFESIONALEPROFESIONALEPROFESIONALE

Vërtetimi i aftësisë profe-
sionale për ushtrimin e vep-
rimtarisë së agjencisë lësho-
het nga Drejtoria e
Përgjithshme e Shërbimeve
të Transportit Rrugor, pasi

titullari ka marrë provimin
e aftësisë nga komisioni i
ngritur me urdhër të minis-
trit që mbulon fushën e
transportit, me punonjës të
drejtorive që mbulojnë këtë
veprimtari në ministri dhe
të Drejtorisë së Përgjiths-
hme të Shërbimeve të Trans-
portit Rrugor. Sesionet e
provimeve janë vjetore dhe
kryhen në çdo qark, sipas
mënyrave dhe programeve
të hartuara nga Drejtoria e
Përgjithshme e Shërbimeve
të Transportit Rrugor dhe të
miratuara nga ministri që
mbulon fushën e transpor-
tit. Provimi bëhet me sh-
krim, bazuar në pyetësorë
me disa përgjigje alterna-
tive, për njohjen e legjisla-
cionit të përgjithshëm dhe
të veçantë, për qarkullimin
rrugor, për transportin e
udhëtarëve e të mallrave dhe
për sistemin e taksave për
këtë sektor. Çështjet, mbi të
cilat përgatiten pyetësorët,
u vihen në dispozicion të in-
teresuarve të paktën 60 ditë
para datës së provimit.
Provimit të aftësisë nuk u
nënshtrohen personat, që
kanë qenë nëpunës të sek-
torëve të ministrisë që mbu-
lon veprimtarinë, të sek-
torëve që mbulojnë veprim-
tarinë e Drejtorisë së
Përgjithshme të Shërbimeve
të Transportit Rrugor dhe të
sektorëve që mbulojnë vep-
rimtarinë e Drejtorisë së
Përgjithshme të Policisë
Rrugore dhe që kanë qenë në
këtë detyrë të paktën 3 vjet
pa ndërprerje nga data e
hyrjes në fuqi të Kodit
Rrugor.

VËRTETIM I AFTËSISË
PROFESIONALE, KRITERET

Për t'u dhënë mundësinë të gjithë të interesuarve, për të
aplikuar për t'u pajisur me Dëshminë e Aftësisë Profesionale
(DAP) të përgjegjësit teknik të veprimtarisë së Autoriparimit dhe
me Vërtetim të Aftësisë Profesionale (VAP) të Titullarëve të
Agjencive të Trajtimit të Praktikave të qarkullimit të mjeteve me
motor.

KËRKESA TË NEVOJSHME
Aplikanti që kërkon të pajiset me VAP, në përputhje me
përcaktimet e bëra në Ligjin Nr.9573, datë 03.07.2006 "Për
autoriparimet, shitblerjen, depozitimin e mjeteve rrugore me
motor, të rimorkiove dhe të pjesëve të tyre të dala jashtë
përdorimit ose të braktisura dhe për veprimtaritë që lidhen me
to", të ndryshuar, duhet të plotësojë këto kërkesa:
1. Të jetë inxhinier mekanik ose teknik, mekanik transporti.
2. Të mos jetë dënuar nga gjykata me vendim të formës së
prerë për vepra penale të kryera në ushtrimin e veprimtarive të
përmendura në pikën 2 të nenit 3 të këtij ligji.
3. Të ketë aftësi fizike për të kryer këtë veprimtari, të vërtetuar
nga organi shëndetësor përkatës, brenda juridiksionit të
vendbanimit të tij.
Dokumentacioni i nevojshëm për regjistrim:
Aplikantët që plotësojnë kushtet sipas nenit 4 të kësaj
rregulloreje, për t'u pajisur me vërtetimin e regjistrimit, duhet të
dorëzojnë pranë Drejtorisë Rajonale të Shërbimeve të
Transportit Rrugor (DRSHTRR) ku kanë vendbanimin,
dokumentacionin e mëposhtëm:
a. Kërkesën në formë deklarate  për pajisje me VAP (ku të ketë
përcaktuar edhe nënkategorinë/ritë e kërkuara), sipas modeli
001S.
b. Kopjen e kartës së identitetit.
c. Kopje e noterizuar e diplomës 'Inxhinier Mekanik') ose e
dëftesës së pjekurisë (për teknik i mesëm mekanik).
d. Dokumentacionin teknik justifikues (origjinal ose fotokopje të
noterizuar) për atë që është e paraqitur si veprimtari e kryer
prej tij, në CV, që kanë lidhje me fushën e veprimtarisë së
nënkategorisë përkatëse.
e. Vetëdeklarim i personit, në lidhje me gjendjen e tij me organin
e gjykatës, që nuk është dënuar me vendim të formës së prerë
për vepra penale të kryera në ushtrimin e veprimtarive të
përmendura në pikën 2, të nenit 3, të Ligjit  Nr.9573, datë
03.07.2006.
f. Vërtetim për aftësitë fizike për të kryer veprimtarinë e
kërkuar, të vërtetuar nga organi shëndetësor përkatës, brenda
juridiksionit ku banon.
Përgatitja teorike e aplikantëve për VAP
DPSHTRR-ja, ashtu siç edhe është përcaktuar në Ligjin
Nr.9573, datë 03.07.2006 "Për autoriparimet, shitblerjen,
depozitimin e mjeteve rrugore me motor, të rimorkiove dhe të
pjesëve të tyre të dala jashtë përdorimit ose të braktisura dhe
për veprimtaritë që lidhen me to", të ndryshuar, për përgatitjen
teorike të aplikantëve që do të kërkojnë të pajisen me DAP ose
VAP, organizon kurse kualifikimi, sipas programeve të
miratuara nga ministri Përgjegjës për Transportin, me shkresë
nr. 7449/1, datë 22.10.2007.
Për këtë qëllim:
1. Aplikantët e pajisur me vërtetim aplikimi, sipas nenit 6 të
kësaj rregulloreje, duhet t'i nënshtrohen kursit të detyruar
teorik të kualifikimit, në datat e programuara nga DPSHTRR-ja,
pasi të jenë pajisur më parë me programin përkatës, i cili është
pjesë përbërëse e kësaj rregulloreje.
2. Kurset e trajnimit do të organizohen të programuara nga
Drejtoria e Kualifikimeve Profesionale, nëpërmjet specialistëve
të kësaj fushe.
Provimi i njohurive
1. Në provim merren aplikantët që janë të pajisur me autorizim
dhe që kanë marrë pjesë në kursin përkatës të trajnimit.
2. Aplikantët për pajisje me VAP (Vërtetim Aftësie
Profesionale), merren në provim një herë në vit.
Rinovimi i VAP (Vërtetim Aftësie Profesionale).
1. Rinovimi i VAP (Vërtetim Aftësie Profesionale) bëhet në
rastet kur ky dokument dëmtohet (të dhënat e tij bëhen të
palexueshme), shkatërrohet ose humbet.
2. Në rastin e dëmtimit, subjekti dorëzon dokumentin e vjetër të
dëmtuar, dokumentin e identifikimit dhe 2 fotografi.
3. Në rastin e shkatërrimit, humbjes ose vjedhjes së
dokumentit, subjekti duhet të paraqes dokumentin e identifikimit,
të dorëzoj 2 fotografi si dhe deklarimin përkatës për arsyen e
rinovimit.
4. Në të gjitha rastet, subjekti kërkues, plotëson kërkesën
model 001S.
5. Dokumentet e mësipërme së bashku me një kopje të faturës
dhe mandat-arkëtimit, administrohen në dosjen përkatëse të
subjektit kërkues.
6. Procedurat e mëtejshme janë të njëjta si në rastin e aplikimit
për herë të parë.

OBJEKTI I LIGJIT

SERVISET
KONTROLLET

MASAT
Kontrolli do të shtihet
edhe mbi subjektet e
licencuara, për të cilat
në rast se do të
konstatohen shkelje,
do të merren masa deri
në pezullimin e
veprimtarisë. Subjektet
që ushtrojnë veprimtari
në transportin rrugor
duhet të marrin masa
për pajisjen me
autorizimet, lejet,
licencat, certifikatat
apo dëshmitë
përkatëse që
parashikon legjislacioni
në fuqi.

Foto ilustruese

Ky ligj disiplinon dhe monitoron veprimtaritë për autoriparimin dhe
mirëmbajtjen e mjeteve motorike, blerjen dhe shitjen e tyre,
vendruajtjet, dhënien me qira, si dhe mbledhjen, depozitimin dhe
shkatërrimin e mjeteve ose të pjesëve të tyre, të dala jashtë përdorimit
ose të braktisura.
 1. "Autoriparim" është riparimi dhe mirëmbajtja e mjeteve me motor
dhe e rimorkiove, të destinuara për transportin rrugor të udhëtarëve
dhe të mallrave, me përjashtim të shërbimeve të larjes, të fryrjes së
gomave, të furnizimit me karburant, zëvendësimit të filtrit të ajrit dhe
të vajit, të lëndës djegëse dhe të lubrifikantëve, të lëngjeve punuese
hidraulike dhe të lëngjeve ftohëse.
2. "Veprimtari të riparimit" janë të gjitha operacionet për zëvendësimin
dhe modifikimin e çdo komponenti të mjeteve me motor dhe
rimorkiove, si dhe instalimin e impianteve e të komponentëve fikse në
një mjet të vetëm ose në një kompleks mjetesh me motor.
3. "Veprimtari e mirëmbajtjes së mjeteve me motor dhe të rimorkiove"
është mirëmbajtja e pjesëve mekanike dhe të motorit, të karrocerisë,
të impiantit elektrik dhe të gomave.

GJOBAT, 200-700 MIJË LEKË
Të gjitha subjektet që ushtrojnë aktivitetin e tyre në këtë fushë pa leje
do të ndëshkohet me masa administrative sipas nenit 39 të Ligjit
Nr.9573, datë 03.07.2006 si më poshtë:
1.Për subjektet, me objekt veprimtarie sipas nenit 4 pika 3 shkronjat
"a", "b", "c" dhe "ç",(për veprimtaritë e riparimit dhe të mirëmbajtjes së
pjesëve mekanike dhe të motorit; b) për riparimin dhe mirëmbajtjen e
karrocerisë; c) për riparimin dhe mirëmbajtjen e impiantit elektrik; ç) për
riparimin dhe mirëmbajtjen e gomave; gjobat janë nga 200.000 lekë deri
në 500.000 lekë.
2. Për subjektet, me objekt veprimtarie sipas nenit 4 pika 3 shkronja
"d",(për subjektet që blejnë, shesin mjete me motor dhe rimorkio (gjobat
janë nga 400.000 lekë deri në 700.000 lekë.
3. Për subjektet, me objekt veprimtarie sipas nenit 4 pika 3 shkronja
"dh" (për subjektet që mbledhin, depozitojnë, shkatërrojnë mjetet ose
pjesë të tyre të dala jashtë përdorimit apo të braktisura (gjobat janë
nga 100.000 lekë deri në 300.000 lekë.
4. Për subjektet, me objekt veprimtarie sipas nenit 21 pika 1, (ushtrimi
i veprimtarisë së trajtimit të praktikave të qarkullimit të mjeteve me
motor kryhen nga subjekte të licencuara nga ministri që mbulon fushën
e transportit (gjoba nga 200.000 lekë deri në 400.000 lekë.
5. Këto shkelje shoqërohen edhe me konfiskimin e pajisjeve që kanë
shërbyer për të kryer veprimtarinë e jashtëligjshme.
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ATENTATI
Devi Kasmi u ekzekutua me 4 plumba mbrëmjen e
29 janarit në rrugën 'Kongresi i Manastirit' në afërsi
të Urgjencës së Pediatrisë. Atentatorët thuhet se
pritën deri sa objektivi i tyre doli nga banesa,
ndërsa qëlluan ndaj tij, duke e lënë të vdekur në
vend. Motiv i vrasjes dyshohet se është prishja e
pazareve të drogës jashtë vendit.



ILDKPKI konstatoi se kandidatja për Këshillin e Lartë të Prokurorisë s'ka kryer deklarim të rremë

Vetingu, KPK: Prokurorja Besa
Nikëhasani nuk justifikon pasurinë
"S'ka të ardhura të mjaftueshme për 2 apartamente, 2 garazhe e një fuoristradë"

KPK
"Për Besa
Nikëhasanin është
bërë vetëm kontrolli
për pasurinë
nëpërmjet vetingut.
Nikëhasani ka një
apartament me vlerë
90 mijë euro në
Tiranë, apartament
me vlerë 28 mijë euro
në Shëngjin dhe një
dyqan në Lezhë,
fituar me prishjen e
një apartamenti të
vjetër. Nikëhasani ka
gënjyer për një
apartament në Lezhë
me sip 130 m2. Nuk
ka pasur asnjëherë
certifikatë pronësie",-
deklaron KPK.

BESA NIKËHASANI

"Për dy garazhet nuk i kam fshehur, por
i kam deklaruar në vitin 2009. Është një
lapsus, por vlera 90 mijë euro është për

banesën dhe 2 garazhet. I bleva
garazhet, por se dija sa m2 do ishte.

Noteri ka bërë një lapsus për një
marrëveshje përfitimi që ne kishim

brenda familjes nga shitja e një toke",-
shprehet prokurorja Besa Nikëhasani.

“

Komisioni i Pavarur i
Kualifikimit ka zhvil
luar ditën e djeshme

seancën dëgjimore me
prokuroren e Apelit të Shko-
drës, Besa Nikëhasani. Kuj-
tojmë se Nikëhasani është
kandidate për Këshillin e
Lartë të Prokurorisë. Sipas
Inspektoratit të Lartë të De-
klarimit dhe Kontrollit të
Pasurisë, pasuria e
prokurores është e justi-
fikuar, s'ka kryer deklarim
të rremë, por KPK ka kon-
statuar se ajo nuk ka të
ardhura të mjaftueshme për
të justifikuar dy aparta-
mente, dy garazhe dhe një
fuoristradë e cila kap vlerën
19 mijë e 500 euro. "Për Besa
Nikëhasanin është bërë
vetëm kontrolli për pasur-
inë nëpërmjet vetingut. IL-
DKPKI ka konstatuar se de-
klarimet e Nikëhasanit janë
të sakta, nuk ka fshehur
pasurinë nuk ka kryer dek-
larim te rremë. Ka burim të
ligjshëm pasurie. Kemi kry-
er një hetim të pavarur nga
përgjigja e ILDKPKI. Ni-
këhasani ka një apartament
me vlerë 90 mijë euro në Ti-
ranë, apartament me vlerë
28 mijë euro në Shëngjin dhe
një dyqan në Lezhë, fituar
me prishjen e një aparta-
menti të vjetër. Nikëhasani
ka gënjyer për një aparta-
ment në Lezhë me sip 130 m2.
Nuk ka pasur asnjëherë cer-
tifikatë pronësie. Sipas
prokurores ka pasur këtë
apartament, është prishur
dhe është bërë një pallat i ri,
por nga hetimi administra-
tiv nuk ka fakte. Nikëhasani
nuk ka burim pasurie për
blerjen e automjetit një apar-
tamenti dhe dy garazheve në
Tiranë. 130 m2 apartament
në Lezhë dhe apartament
140 m3 e dy garazheve në Ti-
ranë dhe fuoristradës 19 mijë
e 500 euro. Janë pa burim të

justifikuara",-deklaron Ko-
misioni i Pavarur i Kuali-
fikimit. Ndërkohë prokuror-
ja Besa Nikëhasani, e cila
zgjodhi që të mbrohej vetë,
pa avokat, mohoi konsta-
timet e KPK-së. Ajo u shpreh

se dy garazhet i ka deklaru-
ar në vitin 2009, ndërsa mak-
inën e ka blerë të shtrenjtë
për sigurinë e saj pasi e kanë
përplasur dy herë. "Për dy
garazhet nuk i kam fshehur,
por i kam deklaruar në vitin

2009. Është një lapsus, por
vlera 90 mije euro është për
banesën dhe 2 garazhet. I
bleva garazhet, por s'e dija
sa m2 do ishte. Noteri ka
bërë një lapsus për një mar-
rëveshje përfitimi që ne
kishim brenda familjes nga
shitja e një toke. Njëherë ma
ka bërë vjehrra deklaratën
e pasurisë. Nuk kemi pasur
certifikatë pronësie për apar-
tamentin e vjetër në Lezhë
prej 130 m2. Ka qenë me leje
ndërtimi që nga 2004. Kemi
blerë makinë të shtrenjtë
për sigurinë time, pasi dy
herë na kanë përplasur me
makinë. Andrea Markut i
kemi borxhe, ky person ka
"Exchange". Ai na ka ndih-
muar. Ajo nuk është makinë
luksi. Nuk kemi pas qëllim
të fshehim pasurinë. Në 20

vite dy herë kam shkuar me
pushime. Jam e hapur për
çdo pyetje. Kemi harruar të
deklarojmë shitjen e një
makine Golf 3. Por e ka dek-
laruar pastaj burri. Në 2003
na kanë vënë tritol tek mak-
ina. Kërkoj të konfirmohem
në detyrën time duke i qën-
druar shpjegimeve që bëra
për pasuri të justifikuar për
burime të ligjshme", dek-
laroi prokurorja e Apelit të
Shkodrës. Nikëhasani ka
një karrierë të gjatë në
prokurorinë shqiptare. Ajo
fillimisht është emëruar
prokurore në vitin 1993 në
Prokurorinë e Rrethit
Gjyqësor Lezhë. Që nga viti
2004 ajo mban pozicionin e
prokurores së Apelit në Sh-
kodër. Sakaq vendimi i KPK
për prokuroren pritet të

publikohet në datë 20 prill.
Deri tani vetingu ka sh-
karkuar gjyqtarin e Kush-
tetueses Fatos Lulo dhe Be-
sim Trezhnjevën, ndërsa
ka kaluar vetëm gjyqtarja
e Kushtetueses Vitore
Tusha. Komisioni deklaroi
se Trezhnjeva ka fshehur
pasurinë dhe ka bërë dek-
larim të rremë. Sipas rapor-
tit, gjykatësi i shkallës së
dytë, ka në pronësi katër
apartamente, tre në Tiranë
e një në Durrës, sipërfaqen
prej afër 2 mijë metra ka-
trorë tokë në Baldushk, si
dhe një 'Benz' me vlerë 16
mijë euro. Në raport u thek-
sua se pasuria e deklaruar
nga subjekti nuk përpu-
thet me të ardhurat e tij dhe
pjesëtarëve të familjes. Për
sa i përket shkarkimit të
gjyqtarit të Kushtetueses,
Fatos Lulo vendimi pasi në
raportin e përcjellë në KPK
nga ana e Inspektoratit të
Lartë të Deklarimit dhe
Kontrollit të Pasurisë, për
subjetin e rivlerësimit Fa-
tos Lulo, ka mungesë të
burimeve financiare të
ligjshme dhe deklarim të
rremë të pasurisë. KPK tha
se gjyqtari ka përfituar 200
mijë dollarë dhuratë nga
motra, Drita Lulo, konkre-
tisht 100 mijë dollarë cash
dhe një zyrë në rrugën e
Durrësit për zotin Lulo.
Gjithashtu ai nuk justi-
fikon pasurinë e tij prej 480
mijë dollarë, shumë, e cila,
sipas avokatit të gjyqtarit,
Ardian Visha, është sigu-
ruar nga e motra, Drita
Lulo.

Gjykata e Krimeve të
Rënda ka rikonfir-

muar masën e sigurisë ar-
rest me burg për 5 të arres-
tuarit si të dyshuar për
vrasjen e Devi Kasmit në
kryeqytet, pasditen e 29
janarit. Ky rivlerësim er-
dhi pas cilësimit të të ar-
restuarve nga ana e
prokurorisë si një grup i
strukturuar kriminal.
Deri në përfundim të heti-
meve do të qëndrojnë në
burg shtetasi grek Efthy-
miou Efthymious 41-vjeç, i
dyshuar si ekzekutori i
Kasmit; Elton Halipaj, per-
soni, i cili dyshohet se sig-
uroi mjetet për vrasjen;
Malvin Dinellari men-
dohet se siguroi infras-
trukturën dhe Elton Hox-
hallari, i cili dyshohet të
jetë bashkëpunëtor në

U cilësuan si grup kriminal, rikonfirmohen masat e sigurisë

Vrasja e Devi Kasmit, Krimet e Rënda
lënë në burg 5 personat e arrestuar

vrasje. Po ashtu në burg ka
mbetur edhe Mario Meshini,
me të cilin Kasmi do të tako-
hej në momentin që ndodhi
vrasja. Devi Kasmi u
ekzekutua me 4 plumba

mbrëmjen e 29 janarit në
rrugën 'Kongresi i Manas-
tirit' në afërsi të Urgjencës
së Pediatrisë. Atentatorët
thuhet se pritën deri sa ob-
jektivi i tyre doli nga bane-

sa, ndërsa qëlluan ndaj tij,
duke e lënë të vdekur në
vend. Motiv i vrasjes dysho-
het se është prishja e pazareve
të drogës jashtë vendit. Fill
pas krimit ata u larguan me
shpejtësi në drejtim të SHISH.
Policia në bashkëpunim të
ngushtë me prokurorinë e rre-
thit gjyqësor Tiranë, finali-
zuan me sukses dhe në kohë
rekord goditjen e grupit krim-
inal, të cilët dyshohen se or-
ganizuan vrasjes dhe ekzeku-
tuan shtetasin Devi Kasmi.
Uniformat blu vunë në pran-
ga Efthymiou Efthymious,

41 vjeç, lindur e banues Arta
Greqi; Elton Halipaj, 36 vjeç,
lindur në Skrapar e banues
në Tiranë; Malvin Dinellari,
30 vjeç, lindur në Korçë e
banues në Tiranë; Elton
Hoxhallari, 36 vjeç, lindur e
banues në Tiranë. Gjithash-

tu, u shpall në kërkim sh-
tetasi (Altin) Aurel Hoxhal-
lari, 41 vjeç, lindur e banues
Tiranë. Shtetasi i shpallur
në kërkim Aurel Hoxhal-
lari, dyshohet si organiza-
tori i këtij grupi të struktu-
ruar kriminal.

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit,
dje në seancën dëgjimore

Viktima
Devi Kasmi
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"Çështje familjare", policia shqiptare jep detaje për trafikun e drogës nga Holanda e Belgjika

130 kg kokainë, shkatërrohet
banda kriminale në Itali

Bien në pranga 7 persona, mes tyre 4 shqiptarë

Shpërndanin drogë
 pranë shkollave në Tiranë,

arrestohen 3 të rinj
Policia e Tiranës ka goditur një tjetër grup që

shpërndante lëndë narkotike pranë shkollave duke
arrestuar në flagrancë 3 persona. Specialistët për Hetimin
e Narkotikëve në Drejtorinë Vendore të Policisë Tiranë,
në bashkëpunim me Forcat Speciale Shqiponja në vijim
të punës për parandalimin dhe goditjen e shpërndarjes
së lëndëve narkotike në doza, në bazë të informacioneve
të siguruara në rrugë operative arrestuan në flagrancë
shtetasin Gentian Kurti, 25 vjeç, banues në Tiranë; Mar-
ko Bano, 19 vjeç, banues në Tiranë dhe Xhulio Koprenc-
ka, 23 vjeç, banues në Tiranë.
Në bazë informacioneve që di-
spononte Seksioni për Hetimin
e Narkotikëve në Drejtorinë
Vendore të Policisë Tiranë, të
marra në rrugë operative, ka
rezultuar se shtetasit e më-
sipërm në bashkëpunim me
njeri-tjetrin kryenin aktivitet
të kundërligjshëm të shitjes së
lëndëve narkotike të dyshuar
"Cannabis Sattiva" kryesisht
pranë shkollave 9-vjeçare në
zonën e "21 Dhjetorit". Shteta-
sit Gentian Kurti, në momen-
tin e ndalimit nga shërbimet e Policisë në rrugën e "Babe
Rexha", gjatë kontrollit fizik i janë gjetur dhe sekues-
truar në cilësinë e provës materiale 10 cope qesesh far-
maceutike me bimë të dyshuar narkotike të llojit
"Canabis Sativa" gati për hedhje në treg. Gjithashtu, në
banesën ku këta shtetas kishin marrë me qira janë kon-
statuar shtetasit Marko Bano, Xhulio Koprencka të cilët
merreshin me përgatitjen e kësaj lënde narkotike të cilën
e ndanin në doza, ku iu është gjetur dhe sekuestrua në
cilësinë e provës material dhe 801 gramë bimë e dyshuar
narkotike të llojit Canabis Sativa si dhe një peshore ele-
ktronike. Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë
pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, për veprime
të mëtejshme hetimore për veprën penale të "Prodhim
dhe shitje të narkotikeve e kryer në bashkëpunim".

POLICIA GREKE

Ndjekje
nëpër Janinë,

kapet
46-vjeçari

ITITITITITALIALIALIALIALI

Një grup kriminal, i cili
merrej me trafikun e
kokainës mes Sh-

qipërisë, Italisë dhe Bel-
gjikës është shkatërruar
ditën e djeshme. Policia ital-
iane në bashkëpunim me atë
shqiptaren kanë finalizuar
operacionin e koduar "Af-
fari di famiglia" (Çështje
familjare), duke ekzekutuar
7 urdhër-arreste. Në pranga
janë vënë 7 persona, konkre-
tisht shqiptarët Aleks Boci
38 vjeç, Florian Prendi 31
vjeç, Edmir Hatijia 41 vjeç,
Elidon Shpërdhjea 38 vjeç si
dhe 3 shtetas italianë Clau-
dio Cesarini, Daniele Ferri,
Davide Perronace. 5 prej
anëtarëve të kësaj organi-
zate kriminale u arrestuan
në Itali, ndërsa 2 të tjerë në
Shqipëri. Përgjatë hetimeve
u evidentuan 6 ngarkesa ko-
kaine, me mbi 130 kilogramë,
9 prej të cilave u sekuestru-
an. Hetimet kanë doku-
mentuar, gjithashtu, një
përftim prej 1 milionë e 600
mijë euro të kësaj organi-
zate kriminale, prej të
cilave janë vënë nën
sekuestrim rreth 430 mijë
euro. Sipas mediave ital-
iane kreu i bandës ishte sh-
qiptari Aleks Boci, i cili me
ndihmën e disa shqiptarëve
rezidentë në Belgjikë orga-
nizonte trafikun e drogës
nga Amerika e Jugut në
veri të Europës e më pas në
Romë. Kokaina trafikohej
përmes portit të Anversës
dhe pasi mbërrinte në
Romë, lënda narkotike ad-
ministrohej nga dy trafi-
kantët italianë Claudio Ce-
sarini e Daniele Ferri. Një
pjesë e drogës ishte destin-
uar të shkonte për italia-
nin Davide Perronace, i cili
u arrestua. Sipas të përdit-
shmes 'Corriere della sera',
hetimet nisën nga operacio-
ni i quajtur "La Romana",
që më 10 tetor të vitit të sh-
kuar, çoi në arrestimin e 18
personave pjesë e një orga-
nizate kriminale. Në lidhje
me këtë operacion ka re-
aguar edhe policia sh-
qiptare duke dhënë detaje
të mëtejshme.
OPERACIONIOPERACIONIOPERACIONIOPERACIONIOPERACIONI

Pas finalizimit të opera-
cionit të koduar "Affari di
famiglia" (Çështje famil-
jare), ku është goditur një
grup i trafikimit të drogës,
policia shqiptare dha detaje
mbi hetimin dhe arrestimet
e kryera. Operacioni u orga-
nizua dhe finalizua falë bash-
këpunimit mes strukturave
të hetimit të narkotikëve të
dy policive, italiane dhe sh-
qiptare, në veçanti me
grupin operativ të Guardia
di Finanza të Romës. Në orët
e para të mëngjesit të
djeshëm, Policia e Shtetit në
bashkëpunim dhe koordin-
im me forcat policore ital-
iane të shërbimit Antidrogë
kanë ekzekutuar njëkohë-

GREQI GREQI GREQI GREQI GREQI - Policia greke ka
vënë në pranga një sh-
qiptar dhe një grek, pasi
janë kapur me më shumë
se 147 kg drogë. Policia e
vendit fqinj ka ndjekur
një automjet të dyshuar
që vinte nga kufiri i gjel-
bër. Mjeti është arritur të
ndalohet nga policia e
Janinës në Vergina, Ima-
thia, në rrugën "Egnatia".
Brenda në mjet janë gje-
tur dhe sekuestruar 87
pako me 147 kg 850 gr mar-
ijuanë, 200 euro dhe 4 ce-
lularë. Në pranga ka për-
funduar drejtuesi i mjetit
grek 46 vjeç. Po kështu
është arrestuar dhe një
shqiptar 35 vjeç, i cili u
afrua tek mjeti për të mar-
rë drogën.

sisht në Itali dhe Shqipëri
urdhër arrestet ndërko-
mbëtare të lëshuara nga
prokuroria e Romës në
kuadër të operacionit "Af-
fari di famiglia", për veprat
penale të "Trafikimit të

narkotikëve" dhe "Pastri-
mit të parave".

Në Shqipëri u arrestu-
an 2 shtetas shqiptarë, të
dyshuar si pjesë e grupit
kriminal, konkretisht Ed-
mir Hatija, 41 vjeç, banues
në Fier dhe Elidon Shpërd-
heja, 38 vjeç, banues në
Fier. Ndërkohë në Itali
janë arrestuar 5 shtetas, 3
italianë dhe 2 shqiptarë.
Grupi kriminal ishte i
përfshirë në shpërndarjen
e lëndëve narkotike në
zonën e Romës.

Droga e llojit kokainë
vinte nga Holanda dhe
Belgjika. Sakaq po vijon
puna në bashkëpunim me
shërbimin ndërkombëtar
të dy organizatave poli-
core dhe policive krimina-
le për shkatërrimin e gru-
pit kriminal dhe sekues-
trimin e aseteve.

Droga dhe lekët e sekuestruar

NJOFTIM SHITJE ME ANKAND
Ne date 25.04.2018 ne oren 16.00 ne zyren e permbaruesit gjyqesor
privat Irisa Tereziu PF me adrese ne "Rruga Fadil Rada, Pallati
Danjela, Kati Perdhe, Njesia Tregtare nr.10, Tirane", zhvillohet ankandi
per shitjen e pasurise se paluajtshme e llojit Apartament, me sip.90
m2, me adrese Lagjia 13 Plazh, Rruga Pavaresia, shkalla 1, kati 4,
apartamenti 22, Durres ne pronesi te Erjon Adem Estrefi.Cmimi ne
ankand te trete eshte ne vleren 2,772,000 (dy milion e shtateqind e
shtatedhjete e dy mije) lekë.

SHPALLJE E VENDIT VAKANTE
Kolegji i Posaçëm i Apelimit (KPA) pranë Gjykatës Kushtetuese, bazuar në Ligjin Nr. 84/2016, “Për Rivlerësimin
Kalimtar të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” dhe Vendimin e Kuvendit Nr. 92/2017 “Për
miratimin e strukturës organizative, organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit të Kolegjit të Posaçëm të
Apelimit”:

I - Rishpall vendet vakante për pozicionin “Drejtor në Drejtorinë e Menaxhimit të Çështjeve dhe Marëdhënieve
me Median dhe Publikun”.

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e posaçme si vijon:

a. Të zotërojë diplomë të nivelit “Master Shkencor” për Drejtësi.
b. Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
c. Të ketë të paktën 5 vite përvojë pune në nivel drejtues e menaxherial.

KUSHTE TË PËRGJITHSHME

 Kandidati duhet të sigurohet se plotëson kriteret për tu pajisur me Çertifikate Sigurie, sipas Vendimit Këshillit
Ministrave Nr.188, datë 4.3.2015.

 Kandidati duhet të ketë aftësi për tu përshtatur e punuar në grup, nën presion si dhe në afate kohore të limituara.

Të gjithë aplikimet duhet të dorëzohen nga data 23 Prill deri më 30 Prill 2018 në një nga format e dhëna më
poshtë:

 Paraqitjes së kërkesës nga aplikanti, së bashku me dokumentet përkatëse, pranë institucionit të KPA-së, në
adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit, Pallati i Kongreseve, Tiranë, nga e Hëna në të Premte, ora: 09:00-
16:00.
 Dërgimin e kërkesës së bashku me dokumentet përkatëse, me anë të postës zyrtare pranë institucionit të KPA-së
në adresën: “Bulevardi “Dëshmorët e Kombit, Pallati i Kongreseve, Tiranë. Aplikimi në rrugë postare duhet të
kryhet brenda datës 30 Prill 2018, i cili duhet të vërtetohet me fletë-mandatin e lëshuar nga institucioni përkatës
postar. KPA-ja do të konfirmojë nëpërmjet postës elektronike marrjen e aplikimit përkatës.
 Dërgimin e kërkesës së bashku me dokumentacionin përkatës me anë të postës elektronike nga data 23
Prill deri më 30 Prill 2018 në adresën: info@kpa.al. KPA konfirmon nëpërmjet postës elektronike marrjen e aplikimit
përkatës.

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

1. Jetëshkrim profesional, përfshirë të dhënat e kontaktit, postën elektronike zyrtare dhe adresën postare;
2. Kopje të dokumentave (diplomë, letërnjoftimi (ID), librezë pune) original ose të noterizuar. Diplomat qe janë marrë

jashtë vendit, duhet të jenë njohur paraprakisht pranë institucionit përgjegjës për njehësimin e diplomave, sipas
legjislacionit në fuqi.

3. Dokument që vërteton se në ngarkim të tij nuk është regjistruar një procedim penal;
4. Dëshmi e gjendjes gjyqësore;
5. Vërtetim nga Institucioni që nuk ka masë disiplinore ne fuqi;
6. Vlerësimin e fundit nga Eprori Direkt;
7. Cdo dokumentacion tjetër që vërteton plotësimin e kushteve të mësipërme, si dhe trajnime, kualifikime, arsimin

shtesë, vlerësimet positive apo të tjera të përmendura në jetëshkrim.

GJYKATA KUSHTETUESE
            KOLEGJI I POSAÇËM I APELIMIT
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Sekuestrohet 1.4 kg kokainë në Qafë -
Thanë, policia në kërkim poseduesit
QAFË THANË QAFË THANË QAFË THANË QAFË THANË QAFË THANË - Një pako kokainë është sekuestruar dje
në pikën kufitare të Qafë-Thanës. Mësohet se pakoja me
lëndë narkotike u gjet në afërsi të territorit maqedonas.
"Më datë 17.04.2018, shërbimet e Policisë Kufitare Qafë
Thanë, gjatë kontrollit të ushtruar në kufi të gjelbër, në
afërsi të territorit maqedonas gjetën dhe sekuestruan
në cilësinë e provës materiale një pako me peshë 1 kg e
144 gr lëndë të dyshuar narkotike të llojit kokainë.
Punohet për identifikimin dhe kapjen e autorit",-thu-
het në njoftimin zyrtar të policisë.

Ishte në kërkim ndërkombëtar, arrestohet 40-vjeçari
nga Bulqiza i dënuar me 9 vite burg në Itali

Nëna e 15-vjeçares: Autori të vdesë në burg, foshnjën e kemi çuar në jetimore

U përdhunua nga fqinji, minorenia:
Kam shumë frikë se do më vrasin

"Nga kërcënimet lashë shkollën. Më ofruan para
që ta fal, tani çështjen e ka shteti në dorë"

SHKURT

DIBËR DIBËR DIBËR DIBËR DIBËR - Polica e Dibrës
ka arrestuar një 40-vjecar
në Bulqizë, pasi ishte në
kërkim ndërkombëtar
për disa vepra penale në
Itali. Bëhet fjalë për sh-
tetasin Ylber (Dylber),
Kaja (Markja), i dënuar
me 9 vite burg nga au-
toritetet e vendit fqinj.
Mësohet se zyra Qen-

drore Kombëtare Interpol
Tirana po kryen procedurat
e nevojshme për ekstradi-
min e tij drejt Italisë.
Ndërkaq, burime nga policia
lokale bënë me dije se 40-
vjeçari nga Bulqiza u kap
ditën e djeshme në fshatin
Gjoricë pas një pune të
mirëorganizuar. Po të
njëjtat burime thanë se ky

shtetas ishte shpallur në
kërkim ndërkombëtar nga
Interpol Roma, pasi Gjyka-
ta Avellino/Itali, ka
lëshuar urdhërin e arres-
tit ndërkombëtar për ve-
prat penale: "Pjesëmarrje
në organizata kriminale",
"Vjedhje me armë", "Kryer-
je e marrëdhënieve seksu-
ale me dhunë".

POGRADECPOGRADECPOGRADECPOGRADECPOGRADEC

Fëmijën e linda në dhje
tor dhe tani është në
Tiranë në jetimore.

Kam frikë se do të më vra-
sin, ndaj dhe nuk shkoj në
shkollë. Ndihem e kërcënu-
ar nga familjarët e fqinjit që
abuzoi me mua. Ata natë për
natë vijnë në shtëpi e na
kërkojnë falje. Na ofruan
dhe 10 milionë lekë, por nuk
e falim atë njeri deri në vde-
kje". Kështu u shpreh dje për
"Gazeta Shqiptare" 15-vjeça-
rja Xh.B. nga fshati Vellçan
i Pogradecit, e cila në mars
të vitit të kaluar u për-
dhunua nga bashkëfshatari
i saj Ligor Biba. Fillimisht
55-vjeçari i ka mohuar
akuzat duke kërkuar të kry-
hej testi i ADN-së pasi të
lindte fëmija. Edhe pse ai ka
mbajtur qëndrim mohues
gjatë hetimit, analiza e ADN-
së ka konfirmuar atësinë e
tij. Lidhur me këtë ngjarje
ka reaguar vajza minorene
së bashku me nënën e saj.
Ata kërkojnë drejtësi dhe
dënimin maksimal ndaj fqin-
jit përdhunues.
REAGIMIREAGIMIREAGIMIREAGIMIREAGIMI

Frika dhe pasiguria nuk
kanë fund për familjen Biba,
edhe pasi vajza e tyre vetëm
15-vjeçare ra pre e një
përdhunimi dhe solli në jetë
një fëmijë. Në dhjetor, mi-
norenia lindi foshnjën, fryt
i një përdhunimi mizor nga
Ligor Biba. Me gjithë për-
pjekjet e 55-vjeçarit për të
fshehur të vërtetën e
tmerrshme, analiza e ADN-
së e vërtetoi atësinë e fosh-
njës. Në familjen Biba, në një
banesë gati të rrënuar,
përveç kushteve të mjeru-
eshme ka pllakosur turpi,
heshtja dhe frika si pasojë e
kërcënimeve nga familjarët
e Bibës, të cilët duan që ai të
lirohet nga hekurat dhe të
fitojë lirinë. Madje në këm-
bim të lirisë së Ligor Bibës,
familjaret iu kanë ofruar
edhe para. Ankthi dhe frika
e detyron 15-vjeçaren të mos
qëndrojë në asnjë moment
vetëm dhe larg shtëpisë.

"Kam hall se më vrasin
andej. Ndihem e frikësuar, ja
erdhën sot, erdhën nesër, për

Pezullohen nga detyra
katër zyrtarë të

Drejtorisë së Taksave
FIER - Kryetari i Bashkisë
së Fierit ka pezulluar nga
detyra 4 drejtues dhe spe-
cialistë të Drejtorisë së
Përgjithshme të Taksave
Vendore. Burime konfiden-
ciale pranë Bashkisë se Fi-
erit kanë pohuar se ky ven-
dim i kryebashkiakut Ar-
mando Subashi ka ardhur
pas ankesave te biznesit për
mungesë etike në komuni-
kimin zyrtar dhe parregull-
si në faturime ndaj biznes-
it. Gjithashtu, mësohet se
ndaj zyrtarëve të pezullu-
arve ka nisur procedura di-
siplinore për shkelje në kry-
erjen e detyrës.

Kontroll "blic" në
një lavazh, kapet

24-vjeçari me kokainë
ELBASAN - Një 24-vjeçar
është prangosur nga poli-
cia e Elbasanit, pasi akuzo-
het për veprën penale "Pro-
dhimi dhe shitja e narko-
tikëve". Bëhet fjalë për sh-
tetasin Juli Sinani, banues
në këtë qytet. I riu u kap,
pasi gjatë kontrollit të ush-
truar nga forca e posaçme,
"Shiponja" në ambientet e
një lavazhi, i cili ishte në
posedim të tij, në lagjen
"Emin Matraxhiu", janë
gjetur dhe sekuestruar në
cilësinë e provës materiale
2 doza lëndë narkotike e dy-
shuar si kokainë.

Plagosja në lokal,
pranga pronarit,
në kërkim autori

VLORËVLORËVLORËVLORËVLORË - Policia e Vlorës ka
zbardhur ngjarjen e
ndodhur dy ditë më parë në
një lokal në lagjen "Rilind-
ja" ku mbeti i plagosur një
55-vjeçar. Nga hetimet para-
prake ka rezultuar se sh-
tetasi T.B., ka shkuar në
ambientet e lokalit të
Vladimir Nuhajt dhe ka
qëlluar me armë zjarri Ars-
en Gerbi si dhe i ka marrë
një shumë lekësh. Pas ng-
jarjes blutë kanë shpallur
në kërkim autorin T.B. dhe
po punojnë për kapjen e tij.
Ndërsa, është arrestuar 51-
vjeçari Nuhaj, i cili akuzo-
het për veprat penale:
"Moskallëzim krimi", "Vep-
rime që pengojnë zbulimin
e së vërtetës" dhe "Organiz-
imi i lotarive të palejuara".

këtë ndihem e frikësuar. A
do ta lirosh, thonë. Ndërsa,
ne kemi thënë jo dhe jo. Për
këtë shkak ata vijnë këtu.
Ne nuk kemi nevojë as për
lekët që na kanë ofruar. Tani
e ka shteti në dorë", tha 15-
vjeçarja Xh.B. Mes dhimbjes
për dramën e shkaktuar

familjes së saj, nëna e mi-
norenes tregoi për kërcë-
nimet e vazhdueshme nga
ana e familjes së 55-vjecarit.
Ajo kërkon dënim maksi-
mal për atë që shkatërroi
jetën e vajzës së saj. "S'po na
lënë rehat. Po na vijnë në
shtëpi në 12 të natës. Të

motrat, pjesëtarët e familjes
së tij, të gjithë po na vijnë.
Unë nuk e liroj, atje le të
vdesë. S'ka jetë prej meje.
Unë e futa në burg, për atë
që i bëri çupës sime. Po er-
dhën këtu do t'i vras. Nuk i
dua hiç në shtëpi. Mua mu
mërzit jeta dhe po rrimë me

frikë",-u shpreh nëna e 15-
vjeçares. Ndërkaq, ajo po-
hoi se "Foshnja është në Ti-
ranë, në një jetimore. Unë
nuk e dua fëmijën. Fëmija
le të rrijë atje e ta shikojnë
të tjerë. Le ta paguajë ai që
e polli, unë nuk mbaj
përgjegjësi".

Arrestimi dhe analiza e ADN-së
Ligor Biba ka rënë në pranga në 15 tetor të vitit

2017 pas dyshimeve se ka abuzuar me një të mi-
tur 15-vjeçare duke e lënë shtatzënë. Ngjarja u de-
noncua nga vetë e mitura, e cila kallëzoi në polici se
fqinji i saj 55-vjeçar në mars të 2017 ka kryer mar-
rëdhënie seksuale me dhunë me të. Në momentin
kur ka depozituar kallëzimin penal e reja Xh.B. ish-
te shtatzënë 8-muajshe dhe pretendonte se fëmija
ishte i fqinjit përdhunues. Pretendim i cili u konfir-
mua pasi analiza e ADN-së ka treguar që babai i
fëmijës është pikërisht 55-vjeçari. Në udhëkryq mbe-
tet fati i një foshnje të pafajshme, ndërsa problemet
mes dy familjeve vazhdojnë të jenë prezente, teksa
procesi gjyqësor ende vijon në gjykatën e Korçës.

15-vjeçarja Xh.B.,
duke folur për “GSH”

55-vjeçari i arrestuar,
Ligor Biba

Banesa e familjes Biba
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Studentët e univer
siteteve publike në
vend, jo rrallëherë

detyrohen të paguajnë shu-
ma të konsiderueshme
parash kundrejt notës. Abu-
zimet nga pedagogët vazh-
dojnë të jenë të pranishme,
ku më famëkeqi rezulton
Fakulteti i Shkencave të
Natyrës në Universitetin e
Tiranës, ku të rinjtë kanë
paguar edhe 500 apo 700
euro për të marrë një
provim. Në një intervistë për
"Gazeta Shqiptare", Arbjo-
na Çibukaj, studente te De-
partamenti i Gazetarisë,
njëkohësisht edhe aktiviste
e lëvizjes "Për "Universite-
tin" tregon se ka pasur ras-
te ku studentët janë penali-
zuar për faktin se nuk kanë
blerë libra (autorë të të
cilëve janë pedagogët e
lëndës), e madje nuk lejohen
që t'i fotokopjojnë. Më tej,
studentja shton se në
tryezat e diskutimit janë
denoncuar edhe raste të
ngacmimeve seksuale në
auditore.

Lëvizja "Për Universite-Lëvizja "Për Universite-Lëvizja "Për Universite-Lëvizja "Për Universite-Lëvizja "Për Universite-
tin" ka ngritur shqetë-tin" ka ngritur shqetë-tin" ka ngritur shqetë-tin" ka ngritur shqetë-tin" ka ngritur shqetë-
simin për mitmarrjes nësimin për mitmarrjes nësimin për mitmarrjes nësimin për mitmarrjes nësimin për mitmarrjes në
universitetet publike. Pseuniversitetet publike. Pseuniversitetet publike. Pseuniversitetet publike. Pseuniversitetet publike. Pse
erdhi një reagim i tillë ngaerdhi një reagim i tillë ngaerdhi një reagim i tillë ngaerdhi një reagim i tillë ngaerdhi një reagim i tillë nga
ju?ju?ju?ju?ju?

Ne gjithnjë kemi ngritur
shqetësimin e mitmarrjes në
takimet që kemi zhvilluar
nëpër fakultete. Në tryezat
e fundit të diskutimit po
vërenim që studentët po
merrnin edhe më shumë
guxim për të denoncuar
qoftë në këto takime, qoftë
duke na u drejtuar në faqen
tonë. Kjo e bëri më të lehtë
edhe për ne që të kishim pro-
va përtej rasteve që njihnim
nga përditshmëria jonë në
fakultet.

Në tryezat e diskutimitNë tryezat e diskutimitNë tryezat e diskutimitNë tryezat e diskutimitNë tryezat e diskutimit
ka pasur studentë që kanëka pasur studentë që kanëka pasur studentë që kanëka pasur studentë që kanëka pasur studentë që kanë
treguar mbi këtë abuzim?treguar mbi këtë abuzim?treguar mbi këtë abuzim?treguar mbi këtë abuzim?treguar mbi këtë abuzim?

Studentët kanë sjellë ras-
te ku janë penalizuar për fak-
tin se nuk kanë blerë librat
me detyrim, libra që jo rrallë
janë plagjiaturë dhe pa shtë-
pi boutese. Po ashtu, një pjesë
e tyre edhe pse më të rezer-
vuar, kanë denoncuar rastet
e mitmarrjes nga disa peda-
gogë, shumën që merrnin,
sekserët e tyre etj.

Cilat janë fakultetet mëCilat janë fakultetet mëCilat janë fakultetet mëCilat janë fakultetet mëCilat janë fakultetet më
problematike ku pedagogëtproblematike ku pedagogëtproblematike ku pedagogëtproblematike ku pedagogëtproblematike ku pedagogët
korruptohen?korruptohen?korruptohen?korruptohen?korruptohen?

Në çdo fakultet ka peda-
gogë problematikë si për
shitjen e librave, si për mit-
marrje, por më famëkeqi
mbetet Fakulteti i Shken-
cave të Natyrës në Universite-
tin e Tiranës, Universiteti i
Mjekësisë, apo edhe univer-
sitetet publike të rretheve.

A kA kA kA kA keni infeni infeni infeni infeni infororororormacion sesamacion sesamacion sesamacion sesamacion sesa
para kërkohen kundrejtpara kërkohen kundrejtpara kërkohen kundrejtpara kërkohen kundrejtpara kërkohen kundrejt

notës te Fakulteti i Shken-notës te Fakulteti i Shken-notës te Fakulteti i Shken-notës te Fakulteti i Shken-notës te Fakulteti i Shken-
cacacacacavvvvve të Nae të Nae të Nae të Nae të Natyrës?tyrës?tyrës?tyrës?tyrës?

Ne e kemi përmendur
edhe në aksionin e fundit që
kemi bërë tek Fakulteti i Sh-

kencave të Natyrës. Një
numër i konsiderueshëm i
pedagogëve shantazhon me
notën në këmbim të shumave
të larta deri në 700 euro. Stu-

dentët që kanë përfunduar
studimet, si dhe ata që vazh-
dojnë të jenë studentë në atë
fakultet, na kanë treguar që
kanë paguar 500 euro apo 700
euro për të marrë një provim.

Ju personalisht a jeniJu personalisht a jeniJu personalisht a jeniJu personalisht a jeniJu personalisht a jeni
prekur nga ky abuzim?prekur nga ky abuzim?prekur nga ky abuzim?prekur nga ky abuzim?prekur nga ky abuzim?

Unë deri më sot, nuk jam
prekur nga ky abuzim, por
jam në dijeni të shumë ras-
teve të tjera që kanë ndodhur.
Në Departamentin e Gaze-
tarisë, ku unë studioj ka pa-
sur raste të shitjes së librave
me detyrim. Ndërkohë, që në
departamentet e tjera apo
fakultetet e tjera nuk mjaf-
tohen me kaq.

Ka shumë raste qëKa shumë raste qëKa shumë raste qëKa shumë raste qëKa shumë raste që
nxënësit detyrohen të ble-nxënësit detyrohen të ble-nxënësit detyrohen të ble-nxënësit detyrohen të ble-nxënësit detyrohen të ble-
jnë libra, autorë të të cilëvejnë libra, autorë të të cilëvejnë libra, autorë të të cilëvejnë libra, autorë të të cilëvejnë libra, autorë të të cilëve

janë vetë pedagogët ejanë vetë pedagogët ejanë vetë pedagogët ejanë vetë pedagogët ejanë vetë pedagogët e
lëndës. Sa mundësi keni julëndës. Sa mundësi keni julëndës. Sa mundësi keni julëndës. Sa mundësi keni julëndës. Sa mundësi keni ju
si studente t'i përballonisi studente t'i përballonisi studente t'i përballonisi studente t'i përballonisi studente t'i përballoni
këto çmime?këto çmime?këto çmime?këto çmime?këto çmime?

Shumat janë të papërbal-
lueshme, përpos faktit që
shumica e librave të bërë nga
pedagogët e lëndës janë pa
shtëpi botuese dhe shiten me
listë në audiotor, apo na tre-
gojnë fotokopjen ose kan-
celarinë jashtë fakultetit se
ku mund t'i blejmë. Çmimet
janë tepër të larta duke mar-
rë parasysh që nuk është
vetëm një kurs. Fakti që nuk
na lejojnë as fotokopjen, me
pretekstin se është e drejta
e autorit, ku libri as shtëpi
boutese nuk ka, është ku
thërret qameti. Po edhe
sikur të mos ishin të kush-

tueshme, nuk është nor-
male që të bëhet presion për
të blerë libra. Më shumë jemi
fokusuar te problem më ma-
siv si tek mitmarrjes dhe
shitja e librave, por stu-
dentët nuk ngritën vetëm
këto probleme. Është e frik-
shme që ankesat nuk kanë
të mbaruar. Studentët kanë
denoncuar dhe raste të ngac-
mimeve seksuale.

Pse mendoni se ndodhPse mendoni se ndodhPse mendoni se ndodhPse mendoni se ndodhPse mendoni se ndodh
mitmarrja në univer-mitmarrja në univer-mitmarrja në univer-mitmarrja në univer-mitmarrja në univer-
sitete?sitete?sitete?sitete?sitete?

Pyetjes pse nuk mund t'i
japim një përgjigje "të prerë
me thikë". Unë nuk e di çfarë
i shtyn këta pedagogë të abu-
zojnë me detyrën, unë di që
kjo gjë duhet të marrë fund
sa më shpejt dhe ne jemi
duke punuar për këtë. Për sa
u përket teorive që
qarkullojnë se këta peda-
gogë marrin ryshfet vetëm
nga studentë të cilët duan
notë kaluese, nuk është e
vërtetë, në të kundërt nuk
do kishte pakënaqësi nga
një student që nuk studion,
i cili do ndihej i lumtur që
ekzistojnë pedagogë të tillë.
Si dhe, edhe sikur të mos stu-
dionin studentët, pedagogu
sërish nuk mund të lëshojë
nota në këmbim të parave,
është shkelje ligjore.

Si mund t'i jepet fundSi mund t'i jepet fundSi mund t'i jepet fundSi mund t'i jepet fundSi mund t'i jepet fund
këtij fenomeni?këtij fenomeni?këtij fenomeni?këtij fenomeni?këtij fenomeni?

Zgjidhja e këtij problemi
rrënjësor e degradues për
universitetin ka nevojë për
marrjen e masave ndaj këty-
re pedagogëve nga adminis-
trata e universiteteve. Në
raste të provave dhe dësh-
mive të bëhet jo vetëm push-
imi nga puna i këtyre peda-
gogëve, por edhe ndjekja pe-
nale e tyre për abuzim me
detyrën. Si dhe një tjetër
formë mund të jetë përmirë-
simi i proceseve të riprovim-
it ku studentët të mos has-
en në këtë proces me peda-
gogun e kursit përkatës,
transparencë me notat duke
i publikuar, detyrimi për
lënë 6 kopje të paktën në bib-
liotekë për pedagogun e çdo
kursi që ka librin e tij si bazë
etj. Administrata në rastin
më të mirë është indiferente,
në më të keqin bashkëpunë-
tore pasi votat e këtyre palo
pedagogëve u duhen për
zgjedhjet universitare.

Lëvizja "Për Universite-Lëvizja "Për Universite-Lëvizja "Për Universite-Lëvizja "Për Universite-Lëvizja "Për Universite-
tin" a do të vazhdojë me ak-tin" a do të vazhdojë me ak-tin" a do të vazhdojë me ak-tin" a do të vazhdojë me ak-tin" a do të vazhdojë me ak-
sionet e saj kundër abuzi-sionet e saj kundër abuzi-sionet e saj kundër abuzi-sionet e saj kundër abuzi-sionet e saj kundër abuzi-
meve të tilla?meve të tilla?meve të tilla?meve të tilla?meve të tilla?

Lëvizja "Për Universite-
tin" është duke vazhduar me
aksione të tilla. Momental-
isht jemi duke mbajtur trye-
za diskutimi në çdo fakultet
publik, në mënyrë që të më-
sojmë më tepër rreth prob-
lematikave që kanë stu-
dentët si dhe çfarë zgjidhje
mund t'u japim problemeve
bashkarish.

Aktivistja: Na detyrojnë të blejmë librat, nuk na lejohet t'i fotokopjojmë

"Pedagogët zhvatin studentët,
700 euro për një provim"

Arbjona Çibukaj: Ka raste të ngacmimeve seksuale

Voltiza Duro

PROBLEMATIKAT
ARSIMI

Shumat janë të
papërballueshme,

përpos faktit që
shumica e librave

të bërë nga
pedagogët e lëndës

janë pa shtëpi
botuese dhe shiten

me listë në
audiotor, apo na

tregojnë fotokopjen
ose kancelarinë

jashtë fakultetit se
ku mund t'i blejmë.

 Një numër i
konsiderueshëm i

pedagogëve
shantazhon me

notën në këmbim të
shumave të larta
deri në 700 euro.

Studentët që kanë
përfunduar

studimet, na kanë
treguar që kanë

paguar 500 euro apo
700 euro për të

marrë një provim.

Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Arbjona Çibukaj, studente te
Departamenti i Gazetarisë



E mërkurë 18 Prill  201812 - SOCIALE

"Nuk janë verifikuar fizikisht banesat e përfituesve"

Ndihma ekonomike,
përjashtohen padrejtësisht

familjet e varfra
Avokati i Popullit: Shifra qesharake

për qytetarët në nevojë

PROBLEMATIKAT E KONSTATUARA:

1-Mosinformimi i mjaftueshëm dhe në kohë i qytetarëve
për kriteret, procedurat dhe plotësimin e
dokumentacionit të përfitimit të ndihmës ekonomike.
2-Masa e ulët e shumës së përfituar nga përfituesit në
përgjithësi dhe jetimët dhe viktimat e trafikimit në veçanti.
3-Mungesa e burimeve njerëzore për të verifikuar
fizikisht banesat dhe kushtet e jetesës të përfituesve
një herë apo dy herë në vit, siç parashikohet në ligj.
4-Mungesa e parashikimit të fondeve të organeve të
qeverisjes vendore, të destinuara për përfituesit e
ndihmës ekonomike në masën 3%, siç parashikohet
në ligj.
5-Mungesa e shumë shërbimeve shoqërore, të cilat do
të rrisnin cilësinë e jetës të qytetarëve përfitues të
ndihmës ekonomike dhe familjeve të tyre.
6-Mosofrimi pranë vendbanimit të tyre i kurseve të
formimit profesional dhe përmirësimi i cilësisë së tyre.
7-Përjashtimi nga ndihma ekonomike e personave me
aftësi të kufizuara në pjesën që u takon atyre, kur
familja është në kushtet e përfitimit të ndihmës
ekonomike.
8- Mosaplikimi i programeve sociale, ku përfituesit e
ndihmës ekonomike të përfshihen duke dhënë
kontribut me punën e tyre dhe kjo të influencojë në
rritjen e të ardhurave të familjeve të tyre.

Skema e re e ndihmës
ekonomike ka përjas
htuar padrejtësisht

edhe familjet e varfra që kanë
nevojë të domosdoshme për
ta marrë këtë pagesë. Në një
raport për Kuvendin, Avoka-
ti i Popullit bën me dije se
sistemi për përfitimin e ndi-
hmës ekonomike duket se ka
krijuar konfuzion dhe shqe-
tësim të madh për qytetarët.
Më tej në raport theksohet
se sipas familjeve në nevojë,
problemet fillojnë që nga për-
jashtimi në mënyrë të pa-
drejtë nga ndihma ekono-
mike deri tek ulja e shumës
së parave në shifra qeshar-
ake e për familjet me të
ardhura minimale për jetën,
ndihma ekonomike është i
vetmi burim financiar për të
përballuar shpenzimet e
jetesës. "Ajo që përbën një
problem kryesor dhe lehtë-
sisht të evidentueshëm, sipas
Avokatit është se masa e ndi-
hmës ekonomike është
shumë e ulët dhe thuajse e
papërfillshme në raport me
shpenzimet mujore më të do-
mosdoshme që i duhen famil-
jes, ose një individi të vetëm
për të mbijetuar, e jo më
pastaj për të konsideruar për
dinjitet dhe integrim në sho-
qëri", -shkruan "Monitor".
Sipas Avokatit të Popullit, e
pajustifikueshme për ekzis-
tencën e kësaj gjendjeje ësh-
të mospërcaktimi i një mini-
mumi jetik dinjitoz, qoftë
edhe brenda mundësive të
burimeve të shtetit shqiptar,
i cili pa dyshim do të plotë-
sonte më mirë nevojat e çdo
qytetari në nevojë. Disa nga
problematikat e konstatu-
ara nga shqyrtimi i ankesave
për ndihmën ekonomike
janë: mosinformimi i mjaf-
tueshëm dhe në kohë i
qytetarëve për kriteret, pro-
cedurat dhe plotësimin e do-
kumentacionit të përfitimit
të ndihmës ekonomike; masa
e ulët e shumës së përfituar
nga përfituesit në përgjithë-
si dhe jetimët dhe viktimat e
trafikimit në veçanti si dhe
mungesa e burimeve njerë-
zore për të verifikuar fizik-
isht banesat dhe kushtet e
jetesës të përfituesve një herë
apo dy herë në vit, siç parash-
ikohet në ligj. Në raport nën-
vizohet se edhe mungesa e

parashikimit të fondeve të
organeve të qeverisjes ven-
dore, të destinuara për për-
fituesit e ndihmës ekonomi-
ke në masën 3%, siç parash-
ikohet në ligj dhe mungesa e
shumë shërbimeve sho-
qërore, të cilat do të rrisnin
cilësinë e jetës të qytetarëve
përfitues të ndihmës ekono-
mike dhe familjeve të tyre
përbëjnë shqetësim për
qytetarët pas aplikimit të
skemës së re të ndihmës
ekonomike. Ndërkohë tri
probleme të tjera të konstat-
uara janë edhe mosofrimi

pranë vendbanimit të tyre i
kurseve të formimit profe-
sional dhe përmirësimi i cilë-
sisë së tyre; përjashtimi nga
ndihma ekonomike e person-
ave me aftësi të kufizuara në
pjesën që u takon atyre, kur
familja është në kushtet e për-
fitimit të ndihmës ekonomike
si dhe mosaplikimi i pro-
grameve sociale, ku për-
fituesit e ndihmës ekonomike
të përfshihen duke dhënë
kontribut me punën e tyre
dhe kjo të influencojë në
rritjen e të ardhurave të
familjeve të tyre.

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST
(CONSULTANING COMPANY)

CITIZEN - CENTRIC SERVICE DELIVERY PROJECT
Loan Agreement
Project ID No. 8521

Assignment Title:  Advisory Support for Validation of Services provided with Information to multiple
platforms

Ref. No.  ALB-8521/CS/CQ/3.10.03

Under the Innovative Good Governance priority, the Program "Innovation against Corruption: Building a
Citizen Centric Service Delivery Model in Albania" (ISDA), launched in April 2014 and led by the Minister
of State of Innovation and Public Administration (MIPA), entails a multilayered reform that focuses on
key administrative central government public services to reduce the time and burden for citizens and
businesses and improve service delivery quality, transparency and efficiency by using innovative
solutions and ICT.

The second pillar, the project aims to improve public service delivery in Albania through a citizen-centric
model, through improving access and availability of information to citizens on public services. This
improve predictability on the entire process to obtain a service, allowing for increased transparency
and reduction of citizens' time to receive information on public services. ADISA has taken several steps
toward this goal by first standardizing informative cards for at least 420 services for 10 institutions on
focus. The necessary information is presented in a well-organized format, and easy to understand
language. Each informative card includes information on necessary documents to apply for the service,
the respective legal framework on providing this services, the timeframe it takes to receive the service,
the fee, how to apply, ways to obtain information, where to file a complaint if any, etc.

ADISA is continually collaborating with each service providing institutions to clarify and validate the
necessary information to make sure the informative cards contain accurate, relevant, and updated
information. This is an ongoing process as the re-engineering process which is expected to be
implemented could affect the information on the informative cards.

The results of key activities are linked to Disbursement Linked Indicator (DLI#4) - Services with
Information Available on Multiple Platforms - that will be verified/ validated through a third party. For this
purpose, ADISA is seeking a consulting company (hereafter referred to as the Consultant) to conduct
such verification exercise. The Consultant is expected to develop the methodology, conduct data
collection and analysis, and prepare the findings /verification/ certification report.

The key tasks and main activities the Consultant is expected to carry out include, but not limited to, the
following:

1. Design a comprehensive and clear methodology proposing an appropriate method approach to
gather the needed information, in order to assess the availability, quality, ease of obtaining, and
relevance and completeness of the information.

2. The validation needs to encompass all platforms, and take place at multiple locations (all OSS)
and also the Call Center and e-Albania Portal.

3. Design the instruments for data collection to make sure all necessary data are collected. The
data collection instruments should be agreed upon with the Client/ADISA before implementation.

4. Implement the agreed methodology to collect the necessary data. Perform data analysis and
produce the verification report.

The Project Management Unit now invite eligible "Consultant" to indicate their interest in providing the
Services. Interested Consultants should provide information demonstrating that they have the required
qualifications and relevant experience to perform the Services.

The Consultant shall possess and be able to prove the following qualifications, experience, skills and
competencies:
• At least 10 (ten) years of professional consulting experience with a focus on assessment,

in-depth review of customer relationships, PR and marketing, communication, customer services
in public or private sector.

• Proven experience in designing and implementing assessment methodology, including both
qualitative and quantitative approaches.

• Experience in communication, public relations.
• Previous experience in World Bank funded projects and/or DLI verification will be an advantage.
• Fluency in Albanian and English language, spoken and written (for key members of the team);
• Availability of staff with necessary qualifications and experience to successfully carry out all

the tasks and deliverables of this assignment. These include but not limited to the following:

The Team Leader shall possess the following qualifications:

(a) Master's degree and demonstrated experience in economics, communication sciences, marketing,
development economics, or related fields;

(b) Minimum of  ten (10) years professional experience in designing and implementing of assessment
related to customer service in public or private sector as well as proven experience as team
leader;

(c) Proven experience in carrying out/ leading such assignments/ third party verification, working
for large institutional donor supported projects.

The Specialist/ Coordinator, who is expected to administer the foreseen activities, and provide
technical oversight and guidance to the field team to ensure collection of quality data, shall possess the
following qualifications:

(a) Master's degree or demonstrated experience in communication studies, marketing or related
fields;

(b) Minimum of  three (3) years professional experience in managing field activities and ensuring
compliance with the methodology at all levels of data collection;

(c) Very good understanding of customer service in public or private sector;

The attention of interested Consultants is drawn to paragraph 1.9 of the World Bank's Guidelines:
Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank
Borrowers (January 2011 edition, revised July 2014) ("Consultant Guidelines"), setting forth the World
Bank's policy on conflict of interest.

The Consultant will be selected in accordance with Consultant Qualifications method set out in the
Consultant Guidelines.

Further information can be obtained at the address below during office hours from 08:00 to 16:00,
Mondays to Thursdays, and from 08:00 to 14:00 on  Fridays

The notification is posted on the website of the Agency for the Delivery of Integrated Services in
Albania (ADISA):  www.adisa.gov.al.

Expressions of interest (CVs, Letter of Interest and documentary evidence for fulfilling the qualifications)
must be delivered in a written form to the address below in person, or by mail, or by e-mail by May 02,
2018, at 12.00 local time

Project Management Unit
Blvd: Zhan d'Ark,

Ish shtepia e oficerave, Kati V-te
Tirana, Albania

E-mail: roland.larashi@inovacioni.gov.al; and
ccsdprojectalbania@gmail.com
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“BULEVARDI POLITIK”“BULEVARDI POLITIK”
• Ja çfarë bëjnë deputetët e PS në pritje të • Ja çfarë bëjnë deputetët e PS në pritje të 
opozitës në komision opozitës në komision 
• • Monika Kryemadhi sy më sy me Edi Ramën, Monika Kryemadhi sy më sy me Edi Ramën, 
kryeministri e shikon vëngërkryeministri e shikon vëngër
• • Plas në Kuvendin e Kosovës/ “Ta kisha shti Plas në Kuvendin e Kosovës/ “Ta kisha shti 
në gojë”, “a e përdor me gojë shumë a?!”në gojë”, “a e përdor me gojë shumë a?!”
• • Tom Doshi thumbon gazetarët: Tom Doshi thumbon gazetarët: 
A jeni në terezi?!A jeni në terezi?!

Ç’po kurdis Aurela 
Gaçe në krah të 

Mand Pezës? Gëzim Myshketa:

“Nuk më mungon kurrë talenti për të ‘rishpikur’ vetveten”.“Nuk më mungon kurrë talenti për të ‘rishpikur’ vetveten”.

Këngëtarja e famshme 
akuzohet për vjedhje! Revoltohet 

kompozitori: Turp t’i vijë!

 Vendimi më i dhimbshëm,  Vendimi më i dhimbshëm, 
largimi nga Shqipëria largimi nga Shqipëria 

Flet  
baritoni 
shqiptar: 
“Mjeshtër 
i Madh”, 
titulli nga 
Presidenca, 
që më bën 
të ndihem 
krenar
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"Nuk më mungon kurrë talenti për të 'rishpikur' vetveten".

Gëzim Myshketa:

Gëzim Myshketa është një
nga zërat më të vlerë
suar në zhanrin e lirikës
operistike. Baritoni sh-

qiptar me famë ndërkombëtare,
fitues i disa çmimeve si "Aslico
2006", "Tosti 2008" si dhe "Vinjas
2011" prej vitesh e ka ndërtuar kar-
rierën jashtë atdheut, por duke
mos lënë pas edhe skenën sh-
qiptare me role dhe koncerte të
ndryshme. Në një intervistë për
"Vip Pages" të "Gazeta shqiptare",
ai tregon vështirësitë që ka hasur
për të arritur suksesin e tij, arsyet
e largimit nga Shqipëria si dhe plan-
et profesionale.

SaSaSaSaSa e vështirë ka qenë për ju të e vështirë ka qenë për ju të e vështirë ka qenë për ju të e vështirë ka qenë për ju të e vështirë ka qenë për ju të
arrini suksesin operistik qëarrini suksesin operistik qëarrini suksesin operistik qëarrini suksesin operistik qëarrini suksesin operistik që
keni sot në skenën shqiptarekeni sot në skenën shqiptarekeni sot në skenën shqiptarekeni sot në skenën shqiptarekeni sot në skenën shqiptare
dhe botërore?dhe botërore?dhe botërore?dhe botërore?dhe botërore?
Suksesi ka qenë tejet i vështirë
dhe vazhdon të jetë i tillë. Vokali
i baritonit kërkon një pjekje fiz-
ike dhe eksperiencë profesionale
të veçantë. Rolet që i janë besuar
këtij regjistri vokal përmbajnë
shpesh një rëndesë interpretative
e teatrale të theksuar. Janë za-
konisht kryerole Verdiane të per-
sonazheve mbi të pesëdhjetat
(pra larg moshës sime) si Rigolet-
to, Makbeth, Falstaff etj. dhe
mbajnë mbi shpinë të gjithë
peshën e shfaqjes, drejt të cilëve
dua të arrij në të ardhmen. Fat-
keqësisht nuk shërben vetëm ana
profesionale për të bërë karrierë
sot, por edhe sjellja në relacion
me hallkat e ndryshme që kanë
role drejtuese si dhe me kolegët,
masat artistike në përgjithësi.
Personalisht mendoj se kam një
karakter tepër shoqëror me
njerëzit përgjithësisht, ama kur
dixcka nuk më pëlqen, më lexo-
het në fytyrë. Përsa u përket
hallkave drejtuese të teatrove,
kam një karakter pak të modu-
lueshem ndaj mirësjelljes së sh-
tirur ose manipulimit për arsye
karriere.

Ju keni realizuar role të ndry-Ju keni realizuar role të ndry-Ju keni realizuar role të ndry-Ju keni realizuar role të ndry-Ju keni realizuar role të ndry-
shme në skenë, a mund të na tre-shme në skenë, a mund të na tre-shme në skenë, a mund të na tre-shme në skenë, a mund të na tre-shme në skenë, a mund të na tre-
goni cili ka qenë më e vështirëgoni cili ka qenë më e vështirëgoni cili ka qenë më e vështirëgoni cili ka qenë më e vështirëgoni cili ka qenë më e vështirë
për t'u arritur?për t'u arritur?për t'u arritur?për t'u arritur?për t'u arritur?
Secili rol ka vështirësinë e tij, pasi
ndryshon shkrimi muzikor, pra
vështirësia vokale, mosha dhe
brendia e personazhit. Një ndër
rolet më kompleks, sidomos në
një lexim ultra moder n gati
psikopatik të Graham Vick mbe-

 Vendimi më i dhimbshëm,
largimi nga Shqipëria

tet Don Zhuani.

Keni bashkëpunuar me disa di-Keni bashkëpunuar me disa di-Keni bashkëpunuar me disa di-Keni bashkëpunuar me disa di-Keni bashkëpunuar me disa di-
rigjentë dhe drrigjentë dhe drrigjentë dhe drrigjentë dhe drrigjentë dhe drejtorë të njohurejtorë të njohurejtorë të njohurejtorë të njohurejtorë të njohur,,,,,
na thoni cili ishte bashkëpuni-na thoni cili ishte bashkëpuni-na thoni cili ishte bashkëpuni-na thoni cili ishte bashkëpuni-na thoni cili ishte bashkëpuni-
mi më i suksesshëm sipas jush?mi më i suksesshëm sipas jush?mi më i suksesshëm sipas jush?mi më i suksesshëm sipas jush?mi më i suksesshëm sipas jush?
Kam kujtime të shkëlqyera me
mjeshtra të mëdhenj si Santi,
Bieito, Vick, Pizzi, Oren etj. Një
kujtim i bukur ka qenë audicioni
një ditë përpara shfaqjes me
mjeshtrin e madh izraelit, Daniel
Oren. Më thërritën me urgjencë
një ditë para shfaqjes së "Forza
del Destino" e Verdit dhe maestro
Oren për të qenë i sigurt më vuri
për mëse dy orë në vështirësi
duke më dëgjuar e ridëgjuar ro-
lin në fjalë. Herë bënte sikur har-

ronte të më jepte sinjalin e hyrjes
në frazë e herë ma jepte me bërr-
yl ose shpatull për të matur re-
flekset, përgatitjen time. Atë pas-

dite në çatinë e teatrit "Verdi" kemi
bërë një duel të pashpallur. Më në
fund tha: "OK, unë kam besim tek
djali, le të futet në premierë pa as-
një provë". Gjatë shfaqjes më  thër-
riste çdo akt nga asistentet e tij
për të më përgëzuar. Më ftoi edhe
në "Tel Aviv" për të kënduar këtë
rol, por nuk mundesha pasi kisha
të tjera impenjime. Më duket se i
ka mbetur hatri tashmë... Për mua
është nga muzikantët më sensibël
dhe drejtorët më gjenial në botë.

Jeni baritoni që ka prekur tea-Jeni baritoni që ka prekur tea-Jeni baritoni që ka prekur tea-Jeni baritoni që ka prekur tea-Jeni baritoni që ka prekur tea-
trtrtrtrtrot më prot më prot më prot më prot më prestigjioestigjioestigjioestigjioestigjiozë të skzë të skzë të skzë të skzë të skenaenaenaenaenavvvvveeeee
ndërkombëtare, cili është pub-ndërkombëtare, cili është pub-ndërkombëtare, cili është pub-ndërkombëtare, cili është pub-ndërkombëtare, cili është pub-
liku që ju emocionon më shumë?liku që ju emocionon më shumë?liku që ju emocionon më shumë?liku që ju emocionon më shumë?liku që ju emocionon më shumë?
Publiku italian mbetet ai më i vësh-

tiri, por që të jep edhe sadisfak-
sionet më të mëdha. Deri sa nota
e fundit nuk është shuar mbi
skenë, ti nuk e di se çdo të
ndodhë me ty kur të dalësh për
duartrokitjet në skenë. Publiku
shqiptar pastaj mbetet i veçantë,
por për të tjera arsye të cilat
kanë të bëjnë me përkatësinë ko-
mbëtare, pra pjesën emotive,
edhe pse e gjej gjithnjë e më
shumë të përgatitur. Në eksperi-
encën që pata së fundmi në Ti-
ranë, faktori më pozitiv ka qenë
pjesëmarrja me insistimin për të
gjetur me çdo kusht bileta,
dashuria dhe sjellja mëse dinji-
toze e spektatorit tonë. Jam i lum-
tur që u bëra nismëtar që në gjen-

Flet  baritoni shqiptar: "Mjeshtër i Madh", titulli nga Presidenca, që më bën të ndihem krenar

Suksesi
Suksesi ka qenë tejet i
vështirë dhe vazhdon të
jetë i tillë. Vokali i
baritonit kërkon një
pjekje fizike dhe
eksperiencë profesionale
të veçantë. Rolet që i
janë besuar këtij regjistri
vokal përmbajnë shpesh
një rëndesë interpretative
e teatrale të theksuar.
Janë zakonisht kryerole
Verdiane të personazheve
mbi të pesëdhjetat (pra
larg moshës sime) si
Rigoletto, Makbeth,
Falstaff etj. dhe mbajnë
mbi shpinë të gjithë
peshën e shfaqjes, drejt
të cilëve dua të arrij në të
ardhmen.



15E mërkurë 18 Prill 2018

ezë për idenë dhe projektin që real-
izoi shfaqjen me të shitur të TKOB
në dhjetë vitet e fundit.

Jeni fitues i disa konkurseve,Jeni fitues i disa konkurseve,Jeni fitues i disa konkurseve,Jeni fitues i disa konkurseve,Jeni fitues i disa konkurseve,
duke marrë çmime të ndryshme,duke marrë çmime të ndryshme,duke marrë çmime të ndryshme,duke marrë çmime të ndryshme,duke marrë çmime të ndryshme,
mund të na përmund të na përmund të na përmund të na përmund të na përmendni disa prmendni disa prmendni disa prmendni disa prmendni disa prejejejejej
tyre dhe cili është çmimi që jutyre dhe cili është çmimi që jutyre dhe cili është çmimi që jutyre dhe cili është çmimi që jutyre dhe cili është çmimi që ju
krenoheni më së shumti?krenoheni më së shumti?krenoheni më së shumti?krenoheni më së shumti?krenoheni më së shumti?
Konkurset dhe audicionet janë
çelësi i karrierës për çdo artist të
ri. Mund të përmend fitimin e
"Aslico 2006" dhe "Tosti 2008" si dhe
finalen e "Vinjas 2011" por sinqer-
isht për titullin "Mjeshtër i Madh",
i cili është një titull personal, që
më akordoi Presidenca Shqiptare
gjatë mandatit të z. Nishani, ndi-
hem veçanërisht krenar. Jam ndër
artistët më të rinj, ndoshta dhe më
i riu, që është nderuar me këtë tit-
ull në fushën e kantos në Shqipëri.
Çdo vlerësim që vjen nga atdheu
të nderon, por dhe të obligon për
të ardhmen.

Siç e përSiç e përSiç e përSiç e përSiç e përmendët, muajin e kalu-mendët, muajin e kalu-mendët, muajin e kalu-mendët, muajin e kalu-mendët, muajin e kalu-
ar ju sollët "Carar ju sollët "Carar ju sollët "Carar ju sollët "Carar ju sollët "Carmen" të kmen" të kmen" të kmen" të kmen" të kompoompoompoompoompozi-zi-zi-zi-zi-
torit francez Georges Bizet nëtorit francez Georges Bizet nëtorit francez Georges Bizet nëtorit francez Georges Bizet nëtorit francez Georges Bizet në
skenën e Pallatit të Kongreseve,skenën e Pallatit të Kongreseve,skenën e Pallatit të Kongreseve,skenën e Pallatit të Kongreseve,skenën e Pallatit të Kongreseve,
si u ndjetë ju si këngëtarsi u ndjetë ju si këngëtarsi u ndjetë ju si këngëtarsi u ndjetë ju si këngëtarsi u ndjetë ju si këngëtar, njëk, njëk, njëk, njëk, njëko-o-o-o-o-
hësisht edhe regjisor i gjithëhësisht edhe regjisor i gjithëhësisht edhe regjisor i gjithëhësisht edhe regjisor i gjithëhësisht edhe regjisor i gjithë
shfaqjes?shfaqjes?shfaqjes?shfaqjes?shfaqjes?

Ishte një punë dhe ndërmarrje ko-
losale shoqëruar me një lodhje të
jashtëzakonshme që realizuam në
bashkëpunim me T.K.O.B përfaqë-
suar në personin e zonjës, Zana
Çela. Për kushtet tona, një sadis-
faksion që nuk ka matje për të
gjithë. Nuk do të rresht së
falënderuari pa masë të gjithë
njerëzit që punuan me profesion-
alizëm e sinqeritet për suksesin e
kësaj vepre.

Shumë vite më parë jeni larguarShumë vite më parë jeni larguarShumë vite më parë jeni larguarShumë vite më parë jeni larguarShumë vite më parë jeni larguar
nga Shqipëria, pse morët këtënga Shqipëria, pse morët këtënga Shqipëria, pse morët këtënga Shqipëria, pse morët këtënga Shqipëria, pse morët këtë
vendim?vendim?vendim?vendim?vendim?
Mendoj që nuk ka asgjë të keqe dhe
anormale të largohesh për stu-
dime jashtë atdheut. E bënin
paraardhësit tanë plot dhjetëra
vjeçarë më parë dhe me sukses.
Është një praktikë që zhvillohet
në shekuj nga të gjithë njerëzit
që duan të arrijnë nivele të larta
dhe të marrin një edukim e
formim profesional. Unë rrjedh
nga një familje dikur tejet e pa-
sur, ndërsa tani jo më e pasur, por
që jeton ndershmërisht në kush-
te mëse të mira. Prindërit e mi
kanë dokumente italiane prej
vitesh, por preferojnë të jetojnë
në Shqipëri. Nga sa më lart nuk

Publiku
Publiku italian
mbetet ai më i
vështiri, por që të
jep edhe
sadisfaksionet më
të mëdha. Deri sa
nota e fundit nuk
është shuar mbi
skenë, ti nuk e di
se çdo të ndodhë
me ty kur të dalësh
për duartrokitjet në
skenë. Publiku
shqiptar pastaj
mbetet i veçantë,
por për të tjera
arsye të cilat kanë
të bëjnë me
përkatësinë
kombëtare, pra
pjesën emotive,
edhe pse e gjej
gjithnjë e më
shumë të
përgatitur.

Lidhja ime me muzikën është "gjenetike". Kjo
për faktin se vij nga një familje që muzikën e ka
në gjak.  Nuk jam person që bëj shumë plane e për
këtë fakt edhe suksesin e shoh si një rrjedhim
normal i faktit kur punon shumë dhe mirë.

Kujtimet
Kam kujtime të shkëlqyera
me mjeshtra të mëdhenj si
Santi, Bieito, Vick, Pizzi,
Oren etj. Një kujtim i bukur
ka qenë audicioni një ditë
përpara shfaqjes me
mjeshtrin e madh izraelit,
Daniel Oren. Më thërritën
me urgjencë një ditë para
shfaqjes së "Forza del
Destino" e Verdit dhe
maestro Oren për të qenë i
sigurt më vuri për mëse dy
orë në vështirësi duke më
dëgjuar e ridëgjuar rolin në
fjalë. Herë bënte sikur
harronte të më jepte sinjalin
e hyrjes në frazë e herë ma
jepte me bërryl ose shpatull
për të matur reflekset,
përgatitjen time. Atë pasdite
në çatinë e teatrit "Verdi"
kemi bërë një duel të
pashpallur. Më në fund tha:
"OK, unë kam besim tek
djali, le të futet në premierë
pa asnjë provë"

mundet të them që arsyet ishin
ngushtësisht ekonomike. Ka
qenë një vendim i marrë kolegjal-
isht në shtëpi dhe jo me pak dhim-
bje nga të gjithë.

Cila ka qenë lidhja juaj me muz-Cila ka qenë lidhja juaj me muz-Cila ka qenë lidhja juaj me muz-Cila ka qenë lidhja juaj me muz-Cila ka qenë lidhja juaj me muz-
ikën dhe a keni menduar mëikën dhe a keni menduar mëikën dhe a keni menduar mëikën dhe a keni menduar mëikën dhe a keni menduar më
parë se do arrinit këtë sukses?parë se do arrinit këtë sukses?parë se do arrinit këtë sukses?parë se do arrinit këtë sukses?parë se do arrinit këtë sukses?
Lidhja ime me muzikën është "gje-
netike". Kjo për faktin se vij nga
një familje që muzikën e ka në
gjak. Nuk jam person që bëj
shumë plane e për këtë fakt edhe
suksesin e shoh si një rrjedhim
normal i faktit kur punon shumë
dhe mirë. Por përsa i përket suk-
sesit, edhe kur nuk e kam pasur
kam menduar gjithnjë që janë
gjëra të tjera që kanë edhe më

shumë rendësi në jetë.

Ju sollët për herë të parë nëJu sollët për herë të parë nëJu sollët për herë të parë nëJu sollët për herë të parë nëJu sollët për herë të parë në
skenën shqiptare forcën dhe au-skenën shqiptare forcën dhe au-skenën shqiptare forcën dhe au-skenën shqiptare forcën dhe au-skenën shqiptare forcën dhe au-
toritetin e Ali Pash Tepelenës metoritetin e Ali Pash Tepelenës metoritetin e Ali Pash Tepelenës metoritetin e Ali Pash Tepelenës metoritetin e Ali Pash Tepelenës me
kompozitor Albert Lortzing tëkompozitor Albert Lortzing tëkompozitor Albert Lortzing tëkompozitor Albert Lortzing tëkompozitor Albert Lortzing të
kënduar në gjerkënduar në gjerkënduar në gjerkënduar në gjerkënduar në gjermanisht. Sa emanisht. Sa emanisht. Sa emanisht. Sa emanisht. Sa e
vështirë ishte për ju kjo përball-vështirë ishte për ju kjo përball-vështirë ishte për ju kjo përball-vështirë ishte për ju kjo përball-vështirë ishte për ju kjo përball-
je?je?je?je?je?
Ka qenë e vështirë, pasi edhe pse
punoj në teatrot më të rëndë-
sishëm të Gjermanisë prej vitesh,
di vetëm pak fjalë në gjermanisht.
Kam bërë një punë kolosale për të
mësuar çdo fjalë e presje të asaj
vepre duke i respektuar kuptimin
dhe domethënien skenike.

Pas shumë shfaqjeve dhe suk-Pas shumë shfaqjeve dhe suk-Pas shumë shfaqjeve dhe suk-Pas shumë shfaqjeve dhe suk-Pas shumë shfaqjeve dhe suk-
seseve të arritura, cilat janë plan-seseve të arritura, cilat janë plan-seseve të arritura, cilat janë plan-seseve të arritura, cilat janë plan-seseve të arritura, cilat janë plan-
et e tua profesionale për këtë vit?et e tua profesionale për këtë vit?et e tua profesionale për këtë vit?et e tua profesionale për këtë vit?et e tua profesionale për këtë vit?
Janë shumë, të konfirmuara janë
"Pagliaçi" me Operën e Romës në
Sulltanatin e Omanit, "Carmen",
"Boheme", "Traviata" në Leipzig,
"Faust dhe Puritani" në Shtutgart,
"Beatrix Cenci" në Operën e Eu-
ropës në Strasburg, "Falstaff" në
Luksemburg, "Lille e Kaen", "Cav-
alleria Rusticana" në Torino, "Fi-
garo" në Kaliari dhe të tjera
shumë të rëndësishme në perfek-
sionim e sipër.

A keni ndonjë peng që nuk e keniA keni ndonjë peng që nuk e keniA keni ndonjë peng që nuk e keniA keni ndonjë peng që nuk e keniA keni ndonjë peng që nuk e keni
arritur deri tani në karrierënarritur deri tani në karrierënarritur deri tani në karrierënarritur deri tani në karrierënarritur deri tani në karrierën
tuaj?tuaj?tuaj?tuaj?tuaj?
Sinqerisht asnjë peng. Gjërat vijnë
vetë kur punon shumë dhe siç
thonë italianet "nëse do jenë lule
do çelin" në mos nuk na mungon
kurrë talenti për të "rishpikur
vetveten".
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KËNGËTARJA E FAMSHME AKUZOHET PËR VJEDHJE!
REVOLTOHET KOMPOZITORI: TURP T'I VIJË!

Një nga krimet që dënohet
ligjërisht është edhe

vjedhja e të drejtave të autorit.
Kohët e fundit ka ndodhur një
rast flagrant i tillë në artin
shqiptar. Rasti më i fundit ka
përfshirë pikërisht një prej
këngëtareve më të njohura të
vendit tonë, Elsa Lilën. Artist-
ja e famshme së fundmi është
akuzuar nga kompozitori Gen-
ti Lako se ka "vjedhur" këngën
"Buzët më ishin tharë", e cila
në fakt është produksion i La-
kos, e kënduar në formën
origjinale nga këngëtarja
Eranda Libohova. E njëjta
këngë është sjellë në një ver-
sion të ri nga Lila dhe artisti
italian Piero Fabrizi. Mesa
duket, ky ripërpunim nuk ësh-
të bërë me lejen e kompozitorit
i cili edhe ka reaguar për këtë
gjë nëpërmjet një statusi në
rrjetet sociale. "Miqtë e mi,
mbas 'Zonja dhe zotërinj' që më
vodhën në Serbi pa të drejta,
ma vodhën edhe këtë këngë.
Nuk i kam dhënë leje ta kën-
dojë. Turp që e merr pa leje. As
me vdek s'po na lejnë rehat!",
ka shkruar kompozitori Lako.

"NUK ËSHTË FOTOSHOP", BES KALLAKU HABIT
FANSAT ME FOTON E FUNDIT

Besart Kallaku ka habi
tur fansat me anën e një

fotoje të postuar në faqen e
tij në "Instagram". Në foto
duket sikur është Besi që po
mban në krahë ndonjë med-
alje, por në fakt në foto nuk
është aktori, por një person
që i ngjan shumë atij. Sozia
e Bes Kallaku është nga Po-
lonia dhe së fundi është
shpallur fitues për pre-
formancën e tij të kërcimit.
Pasi fansat i kanë bërë tag
në foton e djaloshit që njihet
me emrin e artit, BBOY KO-
STEK, aktori i humorit ka
preferuar ta shpërndajë
faqen e tij. Është buzëqeshja
ajo që e bën disi të ngjashëm
të riun nga Polonia me ak-
torin tonë, ndërsa nëse sho-
him foto të profilit të tij,
mund të themi se nuk kanë
shumë lidhje. Gjithsesi, Besi
ka mbetur i habitur dhe ka
publikuar foton e djalit duke
shkruar: "Nuk kam parë ng-
jashmëri më të madhe, nuk
është fotoshop", thotë Besi
ndërsa fansat e pyesin, "Mos
është vëllai yt?" në koment-
et poshtë fotos së sozisë së
humoristit.

Ç'PO KURDIS AURELA GAÇE NË KRAH TË MAND PEZËS?
"TANË RUAJ BURRIN, VANGJELI DJALË I RI"

Të gjithë e njohim jo vetëm për zërin
e saj potent e energjinë për t'u pa-

sur zili, por gjithashtu edhe nuk kemi si
ia mohojmë edhe humorin e saj të
hollë. Ditën e djeshme, këngëtarja e
njohur, Aurela Gaçe kishte postuar një
foto në krah të pronarit të "Geraldina
Sposa", Armand Peza. Por ajo që ngjal-
li më tepër dyshime ishte statusi i
këngëtares. "Një takim kokë më kokë...
në kuptimin metaforik dhe të drejtpër-
drejtë të fjalës, se ashtu e kemi një
punë", përfundon Gaçe. Por nuk kishte
si të mungonte edhe komenti i bash-
këshortes së Pezës, Marcela Lati, e
cila me humor i kthehet burrit: "Unë të
pres në shtëpi e ti më bredh dyerve të
botës" dhe sigurisht që as këngëtarja
nuk e lë me kaq: "Tanë ruaj burrin,
Vangjeli djalë i ri". S'ka si të ndodhë
ndryshe sa herë që bëhen postime nga
Aurela, humori do të jetë i garantuar.
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Ja çfarë bëjnë deputetët e PS në
pritje të opozitës në komision
Tre deputetët socialistë, Bledi Çuçi, Adnor Shameti e Arben Pëllumbi janë
fotografuar dje mjaft të qeshur në Kuvend, teksa prisnin që të bëhej shumi-
ca në komision e për të filluar mbledhjen. Në foton e kapur prej fotografit
Agim Rama, Çuçi duket që ka ngritur dy gishtat, ndërsa deputeti i Beratit,
Shamti ka ngritur grushtin lart. Të tre ligjvënësit kanë qenë në pritje të
deputetëve të opozitës e për këtë kanë ironizuar edhe me gjeste.

Monika Kryemadhi sy më sy
me Edi Ramën, kryeministri
e shikon vëngër

Tom Doshi thumbon
gazetarët: A jeni në terezi?!
Deputeti Tom Doshi është në qendër të vëmendjes mediatike, pasi u bë
zyrtari i dytë shqiptar, të cilit i ndalohet hyrja në SHBA. Ai reagoi me
indiferentizëm ndaj këtij vendimi të SHBA-ve, ndërsa sot ka vijuar punën
normalisht dhe ka shkuar në Kuvend si ligjvënës për të ndjekur mbledhjen
e Komisionit të Ligjeve ku është anëtar. Por nuk i ka shpëtuar interesit të
gazetarëve. Doshi është pyetur nëse është një zyrtar i korruptuar dhe ka
thënë se është shprehur njëherë për këtë çështje. "Jam shprehur njëherë për
këtë. S'do flas përditë për këtë çështje", është shprehur Doshi. Në një lidhje
telefonike me "News 24", Doshi u është hakërryer gazetareve duke u thënë:
"A jeni në terezi? CNN akuzon përditë Donald Trump për zgjedhjet dhe ai
vazhdon të jetë president".

Plas në Kuvendin e Kosovës/
"Ta kisha shti në gojë", "a e
përdor me gojë shumë a?!"

Kjo është një foto pikante, që nuk u pa nga seanca e fundit e parlamentit,
ku plasi uji e mielli. Pak para se Kuvendi të përlyhej me miell, vezë e ujë,
kryetarja e LSI, Monika Kryemadhi i ka shkuar kryeministrit Edi Rama
pranë dhe të dy janë parë në sy, ndërsa kryeministri e shikon vëngër. Nuk
dihet se çfarë mund t'i ketë thënë Kryemadhi Ramës, por nga shikimi i tij,
s'duket të jetë asgjë e mirë. Në foto duket edhe Bushati me gojën mbushur
me ujë e ndërsa pak më poshtë tyre, Lulzim Basha i buzëqeshur dhe i
pavëmendshëm ndaj "ndeshjes" sy më sy të Kryemadhit me Ramën.

Na merrni seriozisht!

BULEVARDI
POLITIK

BULEVARDI
POLITIKNa merrni seriozisht!

Ka pasur debate të ashpra gjatë ditës së djeshme në Kuvendin e Kosovës midis
Kadri Veselit dhe deputetes së Vetëvendosjes, Drita Millaku. Ka qenë deputetja,
ajo që ka akuzuar kreun e Kuvendit se ka fyer rëndë deputetët e opozitës,
madje sipas saj i ka sharë. Millaku thotë se sharjet i kanë dëgjuar më vonë,
ndryshe pasojat do ishin më të rënda, pasi vetë ajo do i hidhte gaz lotsjellës në
gojë. "Nuk t'kam dëgju që na ke sha me rob, se për besë gazin lotsjellës në gojë
ta kisha shti", - i ka thënë deputetja e Vetëvendosjes, kryetarit të Kuvendit. Por
nuk ka munguar edhe përgjigjja e Kadri Veselit, i cili me shprehjen e tij ka
nxitur shumë irritimin e zonjave të Kuvendit të Kosovës. "E përdor me gojë
shumë a? Kujdes me shprehjet se për besë ky është Kuvend", - ka thënë ai. Më
pas Veseli ka thënë se si qenie njerëzore që është, mund të bëjë edhe gabime.
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MIRUSH KABASHI
Rinia me kitarë në konvikt e  aksione

dhe martesa me studenten e tij

KULTURE

PERVJETORI

70-vjetori i aktorit, si e pikasi
Piro Mani dhe mbrëmjet e
fshehta me muzikë italiane

Student, ai merrte ki
tarën dhe luante. Tin
gujt përhapeshin nga

dhoma e konviktit në obor-
rin përbri. Ndodhte që ulej
me shokët edhe para god-
inës, e atëherë grumbuj stu-
dentësh dëgjonin muzikën e
tyre. Kohët më të bukura,
ishin ato kur shkonin në
mbrëmje vallëzimi, ose qoftë
edhe në aksione. Darkat,
kur televizioni italian
“RaiUno” transmetonte
“Canzonissima”, studentët
gozhdoheshin dhe e ndiq-
nin, mësonin këngët që
transmetoheshin aty, i shk-
ruanin tekstet dhe në ditët
në vijim me kitara në duar,
këndonin Çelentanon.

Kjo ishte rinia e Mirush
Kabashit, që dje festoi 70-
vjetorin e lindjes. “Gazeta
Shqiptare” pyeti dje mikun
e tij të kohëve të studimeve
për jetën e tij. Profesor Josif
Papagjoni, kritik arti e ka
njohur Mirush Kabashin që
kur ishin dy njëzetvjeçarë.
Në intervistën e për “GSH”,
ai risjell në vëmendje disa
prej roleve të mikut të vet,
duke shënjuar njëherësh
edhe disa prej momenteve
më kyçe të jetës së aktorit të
njohur.

Vë në dukje natyrën
mirënjohëse të Kabashit,
por nga ana tjetër edhe kar-
akterin pedant, kur vjen
puna te shfaqjet e provat.

Ai ka ardhur në jetë më
17 prill 1948 dhe është rritur
në Durrës. Me origjinë nga
Gjakova, ai është aktor i
rreth 100 roleve në teatër
dhe filma. Shpesh ka qenë
edhe prezantues i aktiv-
iteteve të shumta artistike.
Gjithashtu, Kabashi është
cilësuar si një nga interpre-
tuesit më të mëdhenj të poez-
isë në Shqipëri. Ka dhënë një
kontribut të madh në kine-
matografinë shqiptare. E
ndërsa një pjesë të jetës së
tij ia ka kushtuar edhe teat-
rit me rolet e larmishme, ku
ndër to më i veçanti ka mbe-
tur ai i Sokratit tek
“Apologjia e fundit e
Sokratit”.

Pasioni për aktrimin u
shfaq që në fëmijëri tek ar-
tisti. “Mbaj mend që në fëm-
ijëri i kam pasur shumë qejf
jo vetëm shfaqjet teatrore,
por edhe filmat. Tani i kuj-
toj pak me buzëqeshje kur

Josif Papagjoni: Miku im që kur
ishim studentë, ju rrëfej
momentet më të bukura të jetës së tij

Fatmira Nikolli

mendoj që një film,  Hamle-
tin e kam parë mbi 15 herë
me lloj-lloj pozicionesh, në
kinemanë verore apo atë
dimërore. Gjithmonë kam
pasur dëshirë të shihja fil-
ma, të admiroja dhe të dis-
kutoja për artistët pjesëmar-
rës. Pastaj afrimi me akt-
rimin qe një okazion”, - ësh-
të shprehur aktori në një
intervistë.

Një rrëfim për jetën e Mi-
rushit nga një prej miqve të
tij më të mirë me rastin e 70-
vjetorit të lindjes.

-K-K-K-K-Kur e kur e kur e kur e kur e ke njohur Mire njohur Mire njohur Mire njohur Mire njohur Mirushushushushush
Kabashin?Kabashin?Kabashin?Kabashin?Kabashin?

E kam njohur që kur
kemi qenë të dy në vitet tona
studentore, në Institutin e
Lartë të Arteve. Ky ka qenë
dy vjet para meje dhe si stu-

dent i binte kitarës. Unë i
bija edhe vetë kitarës. Në
fakt, ishim tre veta që i bin-
im kitarës, se përveç nesh,
ishte edhe Edmond Mëhilli
nga Shkodra. Kishte një
farë konkurrence mes nesh
në një sens se duke qenë stu-
dentë të arteve, kushdo që i
binte kitarës kishte edhe një
farë privilegji, me shokë, me
festa, me alegri e me femra.

Të gjithë studentët në In-
stitutin e Lartë të Arteve
takoheshin e njiheshin,
shikonin rolet që realizonin
gjatë procesit mësimor.

-Si u bë i njohur ai?-Si u bë i njohur ai?-Si u bë i njohur ai?-Si u bë i njohur ai?-Si u bë i njohur ai?
Ai nuk kishte ndonjë

sukses kështu në fillim. Nuk
ishte ende i afishuar kur e
njoha unë. Në një moment
të caktuar, ai mori pjesë në

një dramë që e kishte vënë
në skenë Pirro Mani. Mi-
rushi doli në skenë dhe
ngatërroi një fjalë; thoshte:
a keni një “shkapse, shk-
upse, shkrepëse”. Kjo
ngatërresë krijoi shumë il-
aritet dhe menjëherë Mi-
rushi spikati si një aktor që
mund të luante në komedi.
Nuk kishte pse të luante në
dramë dhe në tragjedi. Ash-
tu siç ka ndodhur me Roland
Trebickën që kërkonte vazh-
dimisht role heroike, edhe
Mirushi ka kërkuar role
dramatike, emocionale, e
heroike në rininë e tij.

Mirëpo, portreti i tij, plas-
tika e tij nuk ishin aq shumë
të përshtatshme për to, ndaj
ai spikati vetëm me një bat-
utë dhe menjëherë u identi-
fikua si një aktor komik.
Dhe ka qenë gjenia e Piro
Manit që e ka zbuluar dhe
më pas ai u bë një aktor i jas-
htëzakonshëm i komikes.

-K-K-K-K-Kur e fur e fur e fur e fur e forororororcoi emrin e tijcoi emrin e tijcoi emrin e tijcoi emrin e tijcoi emrin e tij
si aktor?si aktor?si aktor?si aktor?si aktor?

Ai spikati pas viteve të
studimeve universitare. Si-
domos i dha dorë dhe e ngri-
ti në hapësirën më të lartë
të një aktori, tanimë tejet të
talentuar dhe tejet të
afishuar në skenën tonë,
komedia groteske “Kartela
e verdhë” e Haxhi Ramës.
Aty kishte rolin kryesor dhe
aty ka luajtur në mënyrë të
jashtëzakonshme dhe me të
vërtetë figurat e tij më të
paarritshme, në teatër për
sa i përket komikes, ai i
bënte shumë mirë. Rolet dhe
lojën me groteskun, me bel-
bëzimin që bënte e që e për-
dorte herë pas here edhe në
role të tjera, si tek “Koncert
në vitin ‘36" - që te toger Shaz-
ivari që luan shumë bukur
me belbëzimin. Herë pas
here e përdor këtë element
të bukur që e ka brenda
vetes dhe di ta shfrytëzojë
shumë mirë në inter-
pretimin e personazheve të
tij.

Po në teatrin e Durrësit
ka luajtur një rol tjetër të
shkëlqyer nga Molieri.
Bëhet fjalë për “I sëmuri
imagjinar” ku interpretoi
Profesor Diafarusin, që ka
qenë një rol me të vërtetë
shumë, shumë i bukur i Mi-
rush Kabashit.

Kështu spikati dhe u bë
një aktor me agjendë dhe siç
e dini pastaj karrierën e tij
në film, ai realizoi role
shumë të bukura karakter-
esh, njëri më i bukur se tjetri
dhe të papërsëritshëm për
nga formati, a individualite-
ti i tyre.

-Nga koha që i binit ki--Nga koha që i binit ki--Nga koha që i binit ki--Nga koha që i binit ki--Nga koha që i binit ki-
tarës kur ishit në Institu-tarës kur ishit në Institu-tarës kur ishit në Institu-tarës kur ishit në Institu-tarës kur ishit në Institu-
tin e Lartë të Arteve, qoftëtin e Lartë të Arteve, qoftëtin e Lartë të Arteve, qoftëtin e Lartë të Arteve, qoftëtin e Lartë të Arteve, qoftë
edhe për t’u rënë në sy va-edhe për t’u rënë në sy va-edhe për t’u rënë në sy va-edhe për t’u rënë në sy va-edhe për t’u rënë në sy va-
jzajzajzajzajzavvvvve të ke të ke të ke të ke të kohësohësohësohësohës, deri sot, si, deri sot, si, deri sot, si, deri sot, si, deri sot, si
ka ndryshuar miqësia juaj?ka ndryshuar miqësia juaj?ka ndryshuar miqësia juaj?ka ndryshuar miqësia juaj?ka ndryshuar miqësia juaj?

Sa i takon raportit tim me
të, unë kam pasur gjithnjë
një raport miqësor, që e ruaj
sot e kësaj dite. I jam shumë
mirënjohës për herët kur ka
përmendur emrin tim. Ai
ishte bërë pjesë e Festivalit
Eksperimental të Kajros në
Egjipt. Juria i kërkoi një re-
komandim, i kërkoi emrin e
një kritiku shqiptar, që të
shkonte në festival. Ai më
rekomandoi mua si kritik
dhe studiuesi i teatrit, për

simpatinë që kishte për mua
dhe për mendimet që unë
kisha dhënë për shfaqje të
ndryshme dhe për faktin që
përfaqësoja diçka.

Kështu, unë kam shkuar
në Festivalin e Kajros, ku
morën pjesë 56 trupa te-
atrore nga e gjithë bota.
Kam qenë për 11 ditë në atë
festival dhe ia kam këtë nder,
le të themi borxh, emrit dhe
respektit të Mirush Kabash-
it.

-Çfarë muzike luanit ju-Çfarë muzike luanit ju-Çfarë muzike luanit ju-Çfarë muzike luanit ju-Çfarë muzike luanit ju
me kitarë atë kohë?me kitarë atë kohë?me kitarë atë kohë?me kitarë atë kohë?me kitarë atë kohë?

Ne luanim kryesisht
muzikë italiane. Muzikë të
ndaluar, mund të thoni ju.
Por kjo, në Akademinë e
Arteve nuk ka qenë çudi
sepse të gjithë, studentët
ishin të prirur ndaj artit
perëndimor, sidomos atij ital-
ian. Italia ka qenë një dri-
tare e madhe e formimit
tonë, jo vetëm në muzikë - me
Çelentanon dhe me brezin e
tij, por edhe në fusha të tjera
të artit - film e spektakël. Kur
mbaruam ne, ishte pak më e
lirë lidhja me Italinë e artin
e saj. Më 1973 u pengua çdo
gjë, pas Plenumit të IV, u
bllokuan dhe u frenuan.
Para këtij plenumi çdo gjë
ishte më e lirë. Gumëzhinte
e gjithë Tirana kur kishte
“Canconissima”. Bëhej
pothuaj miting kur kishte
“Canconisima”, sepse të
gjithë donin ta ndiqnin.

-K-K-K-K-Ku i dëgjonit?u i dëgjonit?u i dëgjonit?u i dëgjonit?u i dëgjonit?
Në fund të viteve 1960 dhe

në fillim të viteve 1970 ishin
shumë të ndjekura. Ata që
kishin televizor në shtëpi, u
kthehej shtëpia në kinema.
Dhjetëra njerëz shkonin ta
ndiqnin, ndiqej nga e gjithë
rinia dhe nga i gjithë popul-
li i Tiranës. E ndiqnim me
pasion e me dashuri.

-K-K-K-K-Ku shku shku shku shku shkonit të luanit nëonit të luanit nëonit të luanit nëonit të luanit nëonit të luanit në
kitarë? Kishit ndonjë vendkitarë? Kishit ndonjë vendkitarë? Kishit ndonjë vendkitarë? Kishit ndonjë vendkitarë? Kishit ndonjë vend
enkas?enkas?enkas?enkas?enkas?

Uleshim para konviktit.
Në konvikt a në dhoma. Ose
kur shkonim në mbrëmjë
vallëzimi i binim kitarës.
Ose në shoqëri e në grupe,
mblidheshim duke kënduar
sepse duke qenë të rinj, kish-
te entuziazëm. E njëjta gjë
ndodhte edhe në aksione, ku
krijoheshin mundësi për t’u

Ashtu si Robert
Ndrenika,
pavarësisht
njollës në
biografi, Mirushi
eci prej talentit.
Ndrenika e kishte
vëllain në Greqi,
në Korfuz...

Kabashi në rolin e Sokratit

Mirush Kabashi
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Që të mos heqësh dorë nga bota,
sipas David Machados

Qëkur na qenka e pranueshme heq
ja dorë nga kjo botë? Ne ishim më

të mirë se këta dhe kishim një fuqi të
madhe shpirtërore, madje edhe aspek-
ti fizik nuk mund të na e thyente vull-
netin. Shiko si jemi tani. Nuk është fja-
la që secili të luftojë për veten e vet.
Problemi qëndron në faktin se sa janë
ata që nuk luftojnë fare. Lumturia nuk
mund të jetë kurrë përmbyllje. Po e
mendove lumturinë si qëllimin final,
mund edhe të marrosesh brenda pak
kohësh”.

Këto fjali janë shkëputur nga ro-
mani më i ri i botuar nga “Pegi”, “In-
deksi mesatar i lumturisë”,me autor
David Machado dhe përkthyer nga Ilir-
jana Agalliu. Romani, trajton çësh-
tjen e vjetër të lumturisë, të arsyeve
për të qenë të lumtur dhe hedh
pikëpyetje mbi rolin e arritjeve e të
sukseseve, ato që botërisht njihen
dhe quhen të tilla, në jetën tonë.

A mund të matet lumturia? Rreth
kësaj pyetjeje është ndërtuar romani
“Indeksi mesatar i lumturisë” i sh-
krimtarit portugez David Machado.
Protagonisti i romanit është Danie-
li, tridhjetë e shtatë vjeç, në kërkim
të identitetit të vet dhe të lumturisë,
pas traumave të njëpasnjëshme të
humbjes së punës, familjes dhe sh-
tëpisë, në një Lisbonë të fshikulluar
dhimbshëm nga kriza ekonomike.
Nëse Danieli arrin ta lërë pas të sh-
kuarën, të shkëputet prej saj, ai do
të mund të kthehet përsëri në ident-
itet, duke shpëtuar kështu jo vetëm
veten, por edhe të gjithë ata që janë
të rëndësishëm për të. Ky roman
hedh pikëpyetje të rëndësishme mbi
rolin që luajnë arritjet e sukseset,
apo çfarë njihen botërisht si të tilla,
në lumturinë tonë. A janë vërtet këto
që na bëjnë të ndihemi të lumtur? Apo
ndoshta janë gjërat e vogla: një falën-
derim, një buzëqeshje e ngrohtë,
përqafimi i fëmijëve, mbështetja e
partnerit... Ndoshta të tjerat janë
thjesht një stoli e bukur, antike, por
e rëndë, shumë e rëndë. Kush e ka, e
mban me krenari, me xhelozi, por
kur nuk e kemi, kur fati na bën ta

humbim, ndihemi më të lehtë, më të lirë,
më vetvetja.

Danieli është një nga ata që i stërhol-
lojnë gjërat me mijëra pyetje, para se të
bëjnë çfarëdolloj veprimi. Kjo është ajo që
e bën libri të mrekullueshëm dhe shumë
të këndshëm, paçka vështirësisë dhe pan-
djeshmërisë së një epoke. Çështja e soli-
dariteti zë gjithë pjesën e fundit të roman-
it [...] Nuk përbën ndonjë risi të bujshme
natyrisht, por në këtë botë të koklavitur,
të copëzuar dhe brutale, kërkimi i lum-
turisë mbetet një kërkim themelor te qe-
niet njerëzore siç jemi ne.

David Machado (1978) është shkrimtar
portugez. Ai ka lindur në Lisbonë dhe ka
studiuar ekonomi në ISEG Lisbon, para se
të bëhej shkrimtar me kohë të plotë. Filli-
misht, Machado u bë i njohur në letërsinë
për fëmijë. Dy prej librave të tij fituan çmime
letrare kombëtare të rëndësishme (Bran-
quinho da Fonseca Prize në 2005, dhe SPA/
RTP Author Prize në 2010). Më pas, ai shk-
roi dhe botoi disa romane dhe tregime për
të rritur. Në vitin 2015, fitoi Çmimin Euro-
pian të Letërsisë me romanin “Indeksi me-
satar i lumturisë”.

Sot Dita Monumenteve, hyrja
 falas në muze e parqe

18 prilli është Dita Ndërko
mbëtare e Monumenteve dhe

Siteve Arkeologjike. 2018-a ka nw
fokus temën “Trashëgimia Kulturore
për Brezat”. Qëllimi i kësaj dite ësh-
të të inkurajojë individët dhe komu-
nitetet lokale në të gjithë botën që të
vlerësojnë rëndësinë e trashëgimisë
kulturore për jetën, identitetet dhe
komunitet e tyre dhe të rrisë
ndërgjegjësimin për diversitetin por
edhe rrezikun që i kanoset asaj duke
nxitur përpjekjet për mbrojtjen e ru-
ajtjen e kësaj trashëgimie. Në këtë
kuadër edhe Shqipëria i bashkohet
kësaj dite ndërkombëtare dhe të
gjitha institucionet kombëtare që
administrojnë vlera të trashëgimisë
kulturore kryesisht monumente në
administrim të DRKK-ve dhe parqet
arkeologjike do të përfshihen gjatë
gjithë javës në një kalendar aktiv-
itetesh. Në 2018 tema e cila do të sho-
qërojë të gjithë veprimtaritë është
Trashëgimia Kulturore për Brezat

që udhëhiqet nga Grupi i Punës së ICO-
MOS për Profesionistët e  Rinj. Shkëm-
bimi i eksperiencave dhe kalimi i njo-
hurive ndërmjet  brezave është hap i
rëndësishëm në zhvillimin kulturor,
duke e bërë përvojën njerëzore të paha-
rrueshme. Lidershipi/ Profesionistët e
Rinj në çdo vend do të jenë në krye  për
të organizuar aktivitet që kanë për
synim të komunikojnë  me anëtarët më
të rinj të shoqërisë e opinionit publik
duke dëshmuar përdorimin sa më kri-
jues të medias sociale. Ndërkohë Drej-
toria e  Programeve të Zhvillimit të Kul-
turës në përmbushje të programit të saj
në funksion të ruajtjes, mbrojtjes dhe
promovimit të trashëgimisë dhe identi-
tetit tonë kombëtar në bashkëpunim me
institucionet e saj, nën okelion “Eduki-
mi përmes kulturës” e cila përputhet
dhe me temën e përzgjedhur nga ICO-
MOS për 2018 ka përgatitur një listë ak-
tivitetesh kulturore. Në këtë ditë hyrja
në monumente, parqe kombëtare  dhe
site arkeologjike është falas.

mbledhur me grupe, me
shokë e me vajza. Mirushi
ishte një njeri që i binte ki-
tarës dhe e donte atë.

Nuk dua të them se isha
më i mirë se ai në kitarë.
Ishim amatorë të kitarës,
por një aktor, kitara e plotë-
sonte, aq më tepër që duke
qenë të rinj, kitara na plotë-
sonte se fitonim simpatinë e
shokëve. Këndonim këngë të
bukura, lirike, poetike, ero-
tike. Këngë italiane kën-
donim ne.

-Çfarë pasionesh ka Mi--Çfarë pasionesh ka Mi--Çfarë pasionesh ka Mi--Çfarë pasionesh ka Mi--Çfarë pasionesh ka Mi-
rushi veç kitarës?rushi veç kitarës?rushi veç kitarës?rushi veç kitarës?rushi veç kitarës?

Ai është një njeri që ka pa-
sur dy pasione në jetën e tij.
Në rininë e tij ka pasur pa-
sion muzikën dhe kitarën, e
më pas ka pasur edhe notin.
Ka qenë një nga njerëzit që
ka notuar gjithë kohës. Sot
e kësaj dite e ka pasion no-
tin dhe noton me qindra
metra. E kam parë vetë në
Ksamil e në Sarandë. Është
njeri që e ka pasion dhe nuk
heq dorë as tani nga mosha
që ka. Ka një fizik të sh-
këlqyer dhe nuk vuan nga
asnjë sëmundje. Është
sportist amator, por që nuk
e lë asnjëherë pas dore dhe
gëzon shëndet të plotë. Mar-
tesa e tij ka qenë e vonshme,
ai ka marrë një studenten e
vet. Ajo ra në dashuri me të.
Ishte pikërisht kjo natyrë që
ka Mirushi me sa duket që e
bëri për vete. Ai është shumë
i dhënë ndaj të tjerëve, është
mirënjohës. Unë e kam vënë
re edhe për veten time. Ka
treguar mirënjohje për çdo

gjë që kam bërë për të.
-E njihnit ju bashkëshorten-E njihnit ju bashkëshorten-E njihnit ju bashkëshorten-E njihnit ju bashkëshorten-E njihnit ju bashkëshorten

e tij, i keni dhënë mësim?e tij, i keni dhënë mësim?e tij, i keni dhënë mësim?e tij, i keni dhënë mësim?e tij, i keni dhënë mësim?
Duhet t’i kem dhënë mësim.

Unë nuk e kujtoj mirë. Ka qenë
studente e arteve, ata u lidhën
në mënyrë të habitshme. Ndof-
ta kanë një farë diference
moshe, por ama ky është njeri
mirënjohës dhe shumë skrupu-
loz. Nuk do llafe, nuk do debate.
Është shumë kërkues, nuk bën
shaka në prova. Është shumë
pedant. Ashtu duket kur e
sheh, sikur është me humor, por
në punë, është shumë pedant
dhe kërkues. Rri e punon me
orë të tëra për rolet që ka. Ësh-
të shumë shoqëror. Në “Alle-
gretto Albania”, në Visbaden
ky ishte jashtëzakonisht mirë,
si aktor. Shfaqja u vlerësua me
çmim të parë atje dhe ishte
shfaqje e mirë me tekst të Çapa-
likut dhe regji të Altin Bashës.

Sa u takon elementeve të tjerë
të jetës së tij, për mua është
shumë njeri i thjeshtë, është
njeri që ka pasion shumë të
madh, punën e aktrimin. Ai sot
e kësaj dite, kur ka ndonjë ak-
tivitet, flet me dashuri për ar-
tin e punon shumë. Kërkon ndi-
hmë për të bërë shfaqje.

-Për një kohë të gjatë kaPër një kohë të gjatë kaPër një kohë të gjatë kaPër një kohë të gjatë kaPër një kohë të gjatë ka
kërkuar eshtrat e dajës së tijkërkuar eshtrat e dajës së tijkërkuar eshtrat e dajës së tijkërkuar eshtrat e dajës së tijkërkuar eshtrat e dajës së tij
të  dënuar në komunizëm.të dënuar në komunizëm.të dënuar në komunizëm.të dënuar në komunizëm.të dënuar në komunizëm.
Këto problemet e tij familjare,Këto problemet e tij familjare,Këto problemet e tij familjare,Këto problemet e tij familjare,Këto problemet e tij familjare,
këto njolla në biografi, nuk ikëto njolla në biografi, nuk ikëto njolla në biografi, nuk ikëto njolla në biografi, nuk ikëto njolla në biografi, nuk i
nxorën probleme gjatë regjim-nxorën probleme gjatë regjim-nxorën probleme gjatë regjim-nxorën probleme gjatë regjim-nxorën probleme gjatë regjim-
it?it?it?it?it?

Ai është me origjinë nga Ko-
sova, ju e dini këtë. Si shumë të
tjerëve që kishin probleme në
atë kohë, ata që kishin origjinë
kosovare, shiheshin me dy-

shime nga Sigurimi i Sh-
tetit. Mirush Kabashi
nuk ka pasur ndonjë
privilegj në një farë sensi
nga pushteti i asaj kohe,
por ishte talenti i tij që e
bëri të njohur. Sigurisht
ai nuk ishte ndonjë
biografi, siç ishin disa të
tjerë që nuk mund të mer-
rnin as bursë. Ai mori
bursë dhe gjersa doli në
filma, kishte një farë vule
miratimi nga institucio-
net e censurës, por nuk
ka qenë nga të përkëdhe-
lurit e artit në komu-
nizëm. Çdo gjë që ka mar-
rë, e ka arritur me punë
dhe me talent. Sidomos
në fushën e komedisë, ai
mundi të realizojë gjëra
shumë të bukura, që u
pëlqyen menjëherë. Ash-
tu si Robert Ndrenika.
Edhe Robert Ndrenika e
kishte vëllain në Greqi,
në Korfuz. Por kishte tal-
ent dhe arriti të ecte
para, të binte në sy, të
kishte sukses, pavarë-
sisht “njollës” në
biografi. Edhe Mirushi
po ashtu. Të dy, arritën
ta tejkalojnë e ta super-
ojnë censurës. Sigurisht
që kanë qenë të
kujdesshëm sepse një ga-
bim i vogël, mund t’i hiqte
nga arena e teatrit dhe e
artit a filmit.

-Roli i tij më i suk--Roli i tij më i suk--Roli i tij më i suk--Roli i tij më i suk--Roli i tij më i suk-
sesshëm ka qenësesshëm ka qenësesshëm ka qenësesshëm ka qenësesshëm ka qenë
“““““AAAAApolopolopolopolopologjia e Sokragjia e Sokragjia e Sokragjia e Sokragjia e Sokratit”.tit”.tit”.tit”.tit”.
Çfarë kujtoni nga ajoÇfarë kujtoni nga ajoÇfarë kujtoni nga ajoÇfarë kujtoni nga ajoÇfarë kujtoni nga ajo
kohë?kohë?kohë?kohë?kohë?

Një nga rolet e mëdha
të tij është Sokrati, që e
bëri në periudhën e viti
1997. Mori çmim në Kajro
në kohën kur tanket
qenë rrugëve të Sh-
qipërisë. Kur shfaqja e tij
u vu në skenën shqiptare,
ka qenë një ngjarje e jas-
htëzakonshme, e një pub-
lik që kërkonte hakmar-
rje ndaj klasës politike
shqiptare. Ai e dha
shfaqjen edhe në Butrint,
ka qenë një shfaqje në
nivele më të larta ta akt-
rimit tonë. Unë e kam
ndjekur shfaqjen me
Kadri Roshin në Butrint.
Ishim ulur bashkë, sepse
po i bëja monografi
Kadriut. Ishte një kohë
që rrinim shumë kohë
bashkë. Sa mbaroi shfaq-
ja, Kadriu pa i thënë
askush, nga emocionet, u
çua dhe doli në skenë dhe
e puthi në ballë Mi-
rushin. Shkova dhe e pa-
shë Mirushin, nga koka
te këmbët kullonte
djersë. Ai tha “ të lumtë”.
Kadri Roshi nuk ishte një
njeri që mburrte njeri
kollaj. Kadri ishte pak
cinik e nuk mburrte kol-
laj njeri, as nuk falte kol-
laj njeri. Por, u detyrua
ose u ndje aq i emocionu-
ar nga loja e bukur e Mi-
rushit dhe të të kompli-
mentojë Kadri Roshi,
nuk është pak. I tha:
“Kam qenë e të kam parë.
Shumë bukur! Urime! Të
lumtë!”. Nuk çohej kollaj
Kadri Roshi të për-
shëndeste njeri.

Mirush Kabashi me familjen
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Pse Siria nuk është një
luftë e amerikanëve?

Opinioni i   Ditës

Nga Rigels Lenja

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

... Perëndimor i përbërë nga:
Franca, Britania e Madhe dhe
ShBA-të, dëshmoi që ka mundës-
inë t’i vendosë kufij të pakapërcye-
shëm Asadit. Në praktikë, sulmi i
aleatëve ishte jo vetëm i detyruar,
por edhe një mundësi për të shman-
gur turpërimin. Jo më kot, u desh
gati 1 javë që pas sulmit me armë
kimike mbi Douma që fuqitë Perën-
dimore të vendosnin ku dhe kur do
të sulmonin në Siri. Madje, fuqitë
Perëndimore, kishin zgjedhur ob-
jektivat me aq shumë kujdes, sa të
shmangnin bazat ku mendohet se
ndodhen trupat ruse.

Sigurisht, Siria nuk është një
vend me të njëjtat probleme si ven-
det e tjera të rajonit. Më mirë se
kurrë amerikanët e dinin që Siria
nuk është as një rast i njëjtë si Ira-
ku apo Libia. Dhe mund të thuhet
pa mëdyshje se Siria, nuk është një
luftë e amerikanëve.

Në një rezyme të thjeshtë, e ash-
tuquajtura ‘Pranvera arabe’, që ish-
te një sinonim i lëvizjes për më
shumë liri dhe të drejta, në vendet
e Lindjes së Mesme dhe Afrikës
Veriore, kjo lëvizje, që në disa vende
mori forma të një revolucioni, nisi
kryesisht në vitit 2011. Përjashtim
nga të tjerët qe Siria, duke qenë një
domino e fundit, pasi shenjat e para
të manifestimeve për rrëzimin e
regjimit, nisën në mars të vitit 2012.

Vendet me regjime autoritare
apo edhe diktatoriale të rajonit,
deri diku kishin një mbështetje dhe
një bashkëpunim me fuqitë europi-
ane. Si në rastin liderit Libian,
Muamar Gaddafit me Francës, të
Presidentit Egjiptian, Hosni Mubar-
ak me Britanin apo liderit të Tuniz-
isë, Abidine Ben Ali me Italinë dhe
Francën, në të tria këto raste, ShBA-
të, e kishin shumë të lehtë të ndë-
rhynin apo edhe të ndikonin në
largimin e liderve respektivë. Sir-
ia, nuk ishte një rast i ngjashëm.
Së pari, po flasim për një regjim që
quhet republikë, por në realitet
është kthyer në republikë presiden-
ciale autoritariste e
trashëgueshme. Kjo pasi që nga viti
i largët 1970, Siria është qeverisur
nga familja al-Assad. Në periudhën
1970-2000, si President ishte Hafez
al-Asad dhe me vdekjen e tij u pa-
sua nga i biri që është dhe Presi-
denti aktual, Bashar al-Asad. Në
gjithë këtë interval kohorë, Siria ka
qenë një aleate e bindur e çdo direk-
tive të Moskës. Kjo bënte, që ShBA-
të duhet të matnin me shumë
kujdes, çdo hap që hidhnin për të
shmangur një përplasje me pasoja
katastrofale me Rusinë për çësh-
tjen siriane.

Me dëshirë apo jo, ShBA-të e
gjeten veten të përfshirë në këtë
konflikt, i nisur si një revoltë e
brendshme për më shumë pavarësi
dhe liri. Por, që sot është kthyer në
një luftë të ftohtë mes fuqive rajo-
nale, duke thirrur në ndihmë dhe
aleatët respektivë të tyret, ShBA-
të apo Rusinë.
PASOJAT GJEO-
STRATEGJIKE

Largimi ose jo i Bashar al-As-
sad, nuk ishte vetëm një çështje e
brendshme. Ajo ishte e një rëndësie
të jashtëzakonshme edhe për
mbarë rajonin. Po cilat ishin fuqitë
rajonale të interesuar për çështjen
siriane? Që nga viti 1979, por
veçanërisht në 10 vjeçarin e fundit,
ka një përplasje të vazhdueshme
mes Arabisë Saudite dhe Iranit. Dy
shtetet, që përfaqësojnë dy degë të
ndryshme të Islamit, konkretisht
Shite dhe Sunnite. Përplasja e tyre
është jo për çështje religjionare,
por mbi të gjitha se kush do jetë
udhëheqësi i botës myslimane por
veçanërisht i Lindje së Mesme. Ira-
ni, në rast të largimit të Sirisë nga
zona e influencës së tij, do të hum-
biste dhe lidhjen me Hezbollahun,

e dislokuar në Liban. Hezbollahu
ka rëndësi të veçantë për Iranin
në përplasjen e këtij të fundit me
Izraelin.

Ndërhyrja Iraniane dhe e
Hezbollahut në Siri, çoi te fraza
lapidare “Armiku i armikut tim
është miku im”, ku për herë të parë
sauditët janë aleatë me izraelitët.
Izraeli ndërmori sulme të ndry-
shme mbi territoret siriane, krye-
sisht të fokusuara kundër bazave
të Hezbollahut, por pa kursyer
edhe forcat siriane që i afroheshin
Lartësive Golan (të kontrolluara
nga Izraeli që prej luftës 6 ditore
të vitit 1967).

Arabia Saudite, e ndodhur në
një konflikt pothuajse direkt me
Iranin, jo vetëm në Siri, por edhe

në Jemen, mbështeti grupet opozi-
tare të grupuara si Ushtria e Lirë
Siriane. Së bashku me suditët, u
bashkuan dhe disa mbretëri të
Gjirit si Kuvajti, Bahrei dhe Emir-
atet e Bashkuara Arabe. Angazhi-
mi i Iranit, nuk u prit mirë nga
Uashingtoni, pasi tregonte qartë
se tashmë Irani po kërkonte të
dilte jashtë kufijve të saj për të rri-
tur influencat e tij. SHBA-të, aktu-
alisht kanë në Irak rreth 2000 forca
ushtarake dhe bombardimi i parë
u krye në shtator 2014, kundër
forcave ekstremiste të njohur si
Shteti Islamik i Irakut dhe Levan-
tit (ISIS), pra dy vite pas fillimit të
luftës civile. Dukshëm, kjo do kish-
te qenë mundësia ideale e ShBA-ve
për të shkatërruar edhe forcat e
Assadit. ShBA-të, ngurruan pasi i
druheshin një shpërbërjeje të plotë
të Sirisë si në rastin e Libisë. Shpër-
bërje e cila do kishte çuar në rritjen
e pushtetit të forcave radikaliste
dhe automatikisht, në një eksod
biblik të sirianëve në drejtim të
Europës. Kërcënimet e vazh-
dueshme të Presidentit Obama, se
do ta ndëshkonte Assadin në rast
të kalimit të vijës së kuqe, referuar
përdorimit të armëve kimike dhe
bakteriologjike, nuk ndodhën kur-
rë, megjithëse presidenti sirian e

kaloi vijën e kuqe me qindra herë.
Sulmet do ndodhin vetëm 7 prill

2017 në bazën ajrore Shyrat, të ndër-
marrë nga administrata Trump
dhe të rindërmarra në 14 prill 2018,
si ndëshkim ndaj përdorimit të
armëve kimike në 7 prill në Dou-
ma.

Ndërkohë, Siria krijoi dhe një
hendek tjetër, kësaj here brenda,
aleancës së NATO-s, ku Turqia nuk
pranon faktin se ShBA-të, po
mbështesnin peshmergat kurde, në
territoret në veri të lumit Eufrat.
Mundësia që këta të fundit të kri-
joj një shtet në këto zona, tremb
Turqinë, pasi ajo ka rreth 18 mil-
ionë kurdë. Që automatikisht do të
kërkonin bashkimin me kurdët e
Sirisë dhe Irakut, në rast të krijim-
it të një shteti të tyrin. Kjo ka bërë
që Stambolli të jetë më pranë me
Teheranin dhe Moskës së sa me
Uashingtonin dhe Brukselin.

Rusia është një faktor kyç në
luftën siriane. Ndërhyrja e saj në
vitin 2015, ishte jetike për vazh-
dueshmërinë e regjimit të Dam-
askut. Kjo pasi garantoi se forcat
amerikane nuk mund më të ndërm-
errnin një sulm frontal kundër
forcave të presidentit Assad,
ndërkohë, pak nga pak, Damasku
rivuri në kontroll më shumë se 65%
të territorit, duke eliminuar
pothuajse fare opozitën e moderu-
ar siriane. Rusia, e ka substancial-
izuar qëndrimin e Sirisë në hemis-
ferën e saj të influencës. Kjo pasi
Tartus është baza e fundit Ruse në
Detin Mesdhe. Ndërkohë, humbja
e Sirisë, do ta kthente Rusinë në një
shtet pa asnjë aleat në Lindjen e
Mesme.
KUR MUND TË
PËRFUNDOJË  LUFTA

Aktualisht në Siri ka dy forca
kryesore lokale, regjimi i Assadit
që kontrollon 65% të territoret dhe
qytetet kryesore si: Alepo, Dam-
asku, Homs dhe Hama. Ndërsa në
veri të Lumit Eufratit janë terri-
toret kurde. Opozita e moderuar ka
shumë pak zona në kontroll që si-
pas gjasave është çështje kohe para
se Assad t’i kontrollojë. Ndërkohë
ISIS, kontrollon disa territore sh-
kretinore në kufi me Irakun. Duket
e vështirë të ketë një fund të afërt
të konfliktit aq më shumë kur
forcat që po përballen në terren
kanë energji për të luftuar dhe
burime kolosale armatimesh dhe
parash. Duke mos harruar se kon-
flikti ai ka të involvuar fuqitë krye-
sore rajonale, Rusinë dhe një su-
perfuqi botërore si ShBA-të. Lufta
ka pasur një kosto katastrofale për
popullsinë. Numërohen më shumë
se 450.000 viktima, rreth 13.8 milion
njerëz janë shpërngulur, ku rreth
gjysma kanë emigruar jashtë ven-
dit. Qytete të tëra janë kthyer në
gërmadha dhe do të duhen vite të
tëra të rigjenerohen. Palët ndër-
luftuese kanë shpenzuar me bil-
ionë$ si pjesë e kësaj beteje. Sipas
kalkulimeve rezulton se së paku
Rusia, shpenzon rreth 3 milionë$
në ditë, kurse ShBA afërsisht
rreth 10 milionë$. Mes së gjithash,
ky konflikt solli në skenë dhe for-
mat më mesjetare dhe çnjerëzore
të dhunës dhe vrasje, të kryera
kryesisht nga militantët e ISIS.

                                                        *Studiues.*Studiues.*Studiues.*Studiues.*Studiues.

Me dëshirë apo jo, ShBA-të e gjeten
veten të përfshirë në këtë konflikt, i

nisur si një revoltë e brendshme për më
shumë pavarësi dhe liri. Por, që sot është
kthyer në një luftë të ftohtë mes fuqive

rajonale, duke thirrur në ndihmë dhe
aleatët respektivë të tyret, ShBA-të apo

Rusinë.
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Brukseli tha “po”, por
nuk ka vend për festë Do të jeni në formë shumë të mirë, nën

ndikimin e Hënës së ajrit që fryn mbi
zjarrin e Marsit dhe Uranit. Çfarë është
thënë, është bërë! Plot gjallëri dhe të
fuqishëm gjatë ditës, por të rraskapitur
në mbrëmje. Nuk është vetëm lodhje,
është edhe ndryshimi i Hënës..

DEMI

Mëngjesin do ta keni të zënë më punë,
fitime dhe shpenzime, por duke filluar
nga orët e pasdites, me ndikimin e
Hënës, çdo gjë do të ndryshojë në qiel-
lit tuaj të brendshëm. Do të kaloni një
mbrëmje të këndshme me miqtë apo
vetëm me partnerin.

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

V I R G J E R E S H A

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Mëngjesi nis i  zymtë, po humori do t ’ ju
rikthehet gjatë pasdites nga Hëna, duke
ua bërë pjesën t jetër të di tës më ro-
mantike. Me partnerin tuaj do të keni
harmoni.  Edhe këtë herë do të mbyl lni
një sy ndaj defekteve të vogla të part-
neri t .

Hëna mike  ju  mbështe t  g ja të  g j i thë
mëng jes i t ,  duke  bërë  që  të  përqen-
droheni  në komunik imin dhe f i t im.  Do
të  ken i  je të  soc ia le  in tens ive  dhe  të
përmbushur .  Me n jë  axhendë kaq  të
m b u s h u r  m e  k o n t a k t e  d h e  t a k i m e ,
nuk  mund të  humbisn i  asn jë  m inu të !

Gja të  g j i thë  mëng jes i t  do  të  jen i  të
ngarkuar me shumë projekte dhe do të
bëni shumë punë, por pa arritur rezulta-
tin e dëshiruar. Nga ana tjetër,  mbrëm-
ja do të jetë e qetë, ndërsa Hëna nxit
një miqësi që të kthehet në diçka më
shumë.

Do të kaloni një ditë të hareshme me miqtë
dhe do të keni bashkëpunim të ngushtë
me kolegët. Do të jeni të sjellshëm dhe të
edukuar  me të  g j i thë që takoni  sot .
Ndërkaq, në mbrëmje do të ndjeni t’ju
mbërthejë lodhja aq shumë sa do t’ju zërë
gjumi ndërsa shikoni një film.

Do të ndërmerrni  pro jekte dhe inves-
t ime të rëndësishme, por me kusht  që
të  k ryhen  në  kohën  e  duhur ,  në  të
kundërt  mund të mos arr in i  rezul tatet
e  d u h u r a .  V e p r o n i  g j i t h m o n ë  m e
log j ikë,  asn jë  vepr im i  detyruar  nuk
të çon drej t  suksesi t .

Do të keni ditë të mrekullueshme për-
derisa Hëna është në anën tuaj dhe më
pas gjatë ditës do të bëjë që të jeni më
entuziast dhe më të hareshëm. Shijojeni
këtë të ditë sa më shumë të mundeni
dhe mos e lini t’ ju ikë.

Gjatë mëngjesit do të jeni tërësisht të zhy-
tur në punë, pastaj gjatë pasdites, me ndry-
shimin e Hënës, do të jetë partneri që do
t ’ ju thi thë të gj i tha energj i të e juaja.
Mbrëmjen do ta kaloni të qetë, pasi të keni
mposhtur lodhjen me dashuri.

Kini kujdes që të mos nënshkruani kon-
trata që nuk ju përshtaten. Në l idhje
me një çështje delikate kërkojini ndih-
më një kolegu me më shumë përvojë, i
ci l i  do t ’ ju mbështesë. Për sa i përket
jetës së çift i t ,  sot partneri do të jetë në
qendër të vëmendjes.

Mosmarrëveshjet në familje në mëngjes do të
zgjidhen nga pasditja falë dashurisë, por edhe
nga Hëna që zhvendoset. Armëpushim do të
nënshkruhet para një akulloreje e shijshme,
me ngjyra të ndezura, ashtu si personaliteti i
juaj.

Gjatë ditës mendoni për dashurisë dhe gjatë
natës mendja juaj krijuese përpunon ide të
shkëlqyera, të cilat kanë zbatim të vazh-
dueshëm. Dhe më e bukura është se ndiheni
në formë, edhe pse keni sforcim të trupit dhe
mendjes.

Opinioni i   Ditës

Nga Andi Bushati

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

... në përparimin prej breshke që
vendi ynë po tenton drejt anëtarë-
simit përfundimtar në BE.

Por, pavarësisht raportit që u
paraqit dhe rekomandimit që iu
mbivu atij si qershia mbi tortë,
duhet thënë me gojën plot se nuk
ka vend as për eufori dhe as për
triumfalizëm.

Dhe kjo për disa arsye:
Së pari, sepse sot nuk është ven-

dosur në asnjë mënyrë për fillimin
e negociatave mes Shqipërisë dhe
Brukselit. Sot zyrtarët tanë kanë
marrë në duar vetëm një “letër të
bardhë”, e cila, që të ketë vlerë,
duhet të kapërcejë edhe një fazë
tjetër, miratimin nga të 27 vendet
anëtare, një e nga një. Qoftë edhe
njëri prej këtyre shteteve po të mos
i thotë po këtij rekomandimi të
Komisionit Europian, apo të mos
gjejë kohë ta shqyrtojë atë, vendi-
mi do të shtyhet nga qershori për
në fundin e këtij viti.

Së dyti, edhe në qoftë se gjithç-
ka shkon mbroth, procesi është
sërish pafundësisht i gjatë. Për
këtë vlen vetëm një shembull.
Vende aspirante për të aderuar në
BE njësoj si ne, Serbia dhe Mali i
Zi që tashmë e kanë kapërcyer
hapjen e negociatave, kanë për-
paruar fare pak drejt qëllimit final.
Kështu Mali i Zi që i ka filluar ne-
gocimet që në qershor 2012 ka mby-
llur vetëm 3 nga 38 kapitujt që ka
të shtruar për bisedime. Po ashtu
edhe Serbia, që e cila i startoi në
janar 2014 negociatat, nuk ka ar-
ritur të mbyllë përkohësisht më
shumë sesa 2 kapituj. Pra, me një
llogari të thjeshtë, vendeve që janë
nga gjashtë deri në katër vite para
nesh, do t’i duhet edhe një dekadë
të shohin dritën e tunelit nëse
përparojnë me këto ritme. Me të
njëjtin krahasim Shqipëria do të
kishte mundësi të mbërrinte në fin-
ish shumë më vonë se viti 2025, që
është vendosur si kufiri i paramen-
duar i pranimit të gjashtë vendeve
të Ballkanit Perëndimor në BE
(Serbia, Mali i ZI, Shqipëria, Maqe-
donia, Kosova dhe Bosnje Herce-
govina).

Por, edhe po të besojmë më opti-
mistët që predikojnë një pranim në
grup të gjashtëshes në BE, apo të
duam të ëndërrojmë bastin që ka
vënë Edi Rama, se gjatë procesit ai
do ta kalojë vëllain e tij armik,
Aleksandar Vuçiç, përsëri perspe-
ktiva mbetet tejet flu. Sepse në poli-
tikat e BE ndaj Ballkanit Perëndi-
mor asgjë nuk është ende e sig-
urtë.

Vërtet që pas shkurtit të vitit
të kaluar, kur Brukseli shpalli do-
kumentin strategjik të titulluar:
“Një perspektivë zgjerimi e be-
sueshme dhe një impenjim i BE për
Ballkanin Perëndimor”, u duk
sikur gjërat do të vijonin për mirë.

Vërtet bashkë me këtë dokument
u instalua edhe filozofia e presiden-
tit të Komisionit Europian Jean-
Claude Juncker se “Të investosh
në stabilitetin dhe prosperitetin e
Ballkanit Perëndimor, do të thotë
të investosh në sigurinë dhe të
ardhmen e bashkimit tonë”.

Vërtet pas shkurtit të vitit të
shkuar, ne kemi dëgjuar deklara-
ta të shpeshta të Federika Mogh-

erinit, të cilësuar nga mediat si
avokatja e gjashtë vendeve tona, e
cila këmbëngulte se “garancia më
e mirë për Ballkanin Perëndimor
është një perspektivë europiane”, por
të gjitha këto bien fort ndesh edhe
me një filozofi tjetër të kalcifikuar
në shumë nga vendet anëtare.

Sipas saj, një BE me 33 anëtarë
do të ishte shumë më jo unike dhe
më e pakontrollueshme. Jo më

larg se sot, presidenti francez
Makron, nënvizoi me forcë se nuk
mund të ketë “zgjerim” pa
“thellim”, duke mbrojtur idenë se
nuk mund të ketë pranime të
vendeve të reja, pa reformuar më
parë mënyrën aktuale të vendim-
marrjes së BE-së.

Pikërisht për këto arsye, pavar-
ësisht se lajmi i sotëm është një
lajm pozitiv, ai nuk është asgjë më
shumë sesa një pikë uji në oqean.

Shqiptarëve po u hapet sot një
dritë jeshile që duhet të ishte nde-
zur që në periudhën e fundit të
qeverisjes Berisha dhe që Rilind-
ja premtoi se do ta arrinte në mua-
jt e parë të qeverisjes së saj.

Pikërisht për këtë arsye dhe
për shkak të luftës së brendshme
politike, ajo duket si një arritje e
madhe. Por e vendosur në di-
namikën e ngadaltë të përparimit
të vendeve që janë para nesh dhe
në perspektivën e largët të mbër-
ritjes së objektivit final, 17 prilli i
sotëm nuk përbën një datë të shënu-
ar. Ndaj sot nuk ka vend për festë. Se
ende kemi përpara, në rastin më të
mirë, një dekadë plot të papritura.

LapsiLapsiLapsiLapsiLapsi

Së pari, sepse sot nuk është vendosur në
asnjë mënyrë për fillimin e negociatave

mes Shqipërisë dhe Brukselit. Sot
zyrtarët tanë kanë marrë në duar vetëm
një “letër të bardhë”, e cila, që të ketë
vlerë, duhet të kapërcejë edhe një fazë

tjetër, miratimin nga të 27 vendet
anëtare, një e nga një. Qoftë edhe njëri

prej këtyre shteteve po të mos i thotë po
këtij rekomandimi të Komisionit

Europian, apo të mos gjejë kohë ta
shqyrtojë atë, vendimi do të shtyhet nga

qershori për në fundin e këtij viti.
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I lumtur për shokun e ekipit

Rroca: Abazaj është shembulli për t'u ndjekur
Tema e ditës te Luftë

tari është pa dyshim
transferimi i Kristal Aba-
zajt tek Anderlehti. Një
lëvizje që i ka befasuar të
gjithë, pasi gjithçka ka
ndodhur sa hap dhe mbyll
sytë. Drejtuesit e klubit
gjirokastrit janë të lumtur
për shitjen e Abazajt, sepse
përveç Skënderbeut, edhe
ata përfitojnë financiar-
isht, por edhe shokët e

skuadrës janë të lumtur për
arritjen e Kristalit. Në një
prononcim për "Vips-port.al",
mesfushori Eduart Rroca, tre-
gon se u përjetua te Luftëtari
lajmi i kalimit të Abazajt në
Belgjikë, ku për momentin

askush nuk po e besonte. Rro-
ca jep mendimin e tij edhe për
ndeshjen e radhës me Vllazn-
inë dhe objektivin europian
të Luftëtarit: "Në fillim na u
duk e pabesueshme dhe i sh-
krova Abazajt, i cili ma kon-

firmoi lajmin se ishte i
vërtetë. Si shok ekipi që e
kemi, normalisht u gëzuam
të gjithë dhe besoj se është një
shembull i mirë për t'u nd-
jekur nga të gjithë ne: me
punë dhe sakrificë mund të

arrish shumë në jetë. Me-
sazhi im për Abazajn është
që të vazhdojë të punojë me
kokën ulur, siç ka bërë deri
tani, sepse i ka cilësitë për
të shkuar në klubet më të
mëdha të Europës. Edhe atij
personalisht ia kam thënë
se ka mundësi të shkojë
shume lart, por vetëm me
punë dhe përulësi. Një kar-
rierë e ndritur e pret", - thotë
Rroca për Abazajn.

Ilir Daja humbet edhe Muzakën, pas  Xhejms e Ditës, ky ishte dëmtimi i tretë

Peter Pakult do Kupën,
Skënderbeu "gjysmal" në Vlorë

Flamurtari i pret korçarët në heshtje

Kukësi do të luajë të
mërkurën një
ndeshje mjaft të vësh-

tirë përballë Laçit në kuadër
të gjysmëfinales së Kupës së
Shqipërisë, ku ndeshja e
parë është mbyllur me rrje-
ta të paprekura.

Në një prononcim para
ndeshjes, trajneri i Kukësit,
Peter Pakult është shprehur
se kjo ndeshje do të jetë po
aq e vështirë sa edhe ajo me
Partizanin. I pyetur për re-
zultatin e ndeshjes së parë,
tekniku austriak thotë se
shifrat 0-0 favorizojnë
Kukësin, ndërkohë që tregon
se nga skuadra kërkon që të
fitojë me lojë, pasi nuk është
përgatitur për penalltitë.
"Laçi, kundërshtari me të
cilin përballemi në Kupë,
është një skuadër po aq e
fortë sa Partizani. Është një
ndeshje e vështirë, por, nëse
përsërisim lojën që bëmë
ndaj Partizanit, mund t'ia
dalim. Barazimi 0-0 na favo-
rizon disi, për faktin se
ndeshjen e kthimit e kemi në
shtëpi. Nuk kemi bërë për-
gatitje për penallti dhe në
rast se nesër fitoj 1-0 do isha
i kënaqur. Qëllimi i radhës
është të arrijmë në finalen",-
u shpreh Pakult.
SKËNDERBEUSKËNDERBEUSKËNDERBEUSKËNDERBEUSKËNDERBEU

Skënderbeu synon fina-
len e Kupës së Shqipërisë,
por, ndërkohë, trajnerit Ilir
Daja i duhet që të bëjë llog-
aritë me mungesat e shum-
ta në radhët e ekipit të tij për

ndeshjen e kthimit ndaj Fl-
amurtarit, ku i duhet të
përmbysë rezultatin e sfidës
së parë. Korçarët duhet të
kthejnë humbjen 1-0 në sh-
tëpi të ndeshjes së parë, por
shkojnë drejt Vlorës të
përgjysmuar, me shumë mu-
ngesa në formacionin tit-
ullar. Kësisoj, mungesave të
deklaruara të Xhejms dhe

Ditës, u është shtuar edhe
ajo e një tjetër titullari në
radhët e ekipit korçar,
Gjergji Muzakës. Ky i fundit
nuk do të jetë në gjendje të
aktivizohet në takimin e
mesjavës ndaj vlonjatëve,
për shkak të një dëmtimi,
duke bërë që Daja të bëjë
ndryshime të tjera në mes-
fushën e skuadrës për këtë

duel. Pa tre titullarët, Daja
pritet t'i japë hapësira që në
momentet e para të rikthy-
erit Sabien Lilaj, ndërsa do
të ketë mjaft ndryshime pozi-
cionesh edhe sa u përket
lojtarëve të tjerë në këtë rep-
art. Ndërkohë, nga kampi
korçar bëhet e ditur se
dëmtimi i Muzakës nuk ësh-
të serioz, por mesfushori po

ruhet për sfidën e kampi-
onatit ndaj Partizanit
FLAMURFLAMURFLAMURFLAMURFLAMURTTTTTARIARIARIARIARI

Përgatitje në heshtje sh-
typi para Skënderbeut.
Lojtarët dhe stafi teknik
janë në heshtje shtypi deri
pas takimit me Skënderbe-
un që luhet për Kupën e Sh-
qipërisë. Vlonjatët do të
kenë dy mungesa për
ndeshjen me Skënderbeun.
Sulmuesi Tomislav Bushiç
dhe Kamara do të vijojnë të
mungojnë. Plotësisht i gat-
shëm për këtë ndeshje është
sulmuesi Danilo Alvesh, i
cili është rikuperuar dhe
nuk luajti në takimin me
Lushnjën për të mos rrez-
ikuar para Skënderbeut. U
bë një kohë e gjatë që Duro
nuk e ka pasur grupin të
plotë në dispozicion. Prob-
lemet më të mëdha kanë qenë
kryesisht në sulm dhe në
luhatjet e mëdha në
mbrojtje.

CHAMPIONS LEAGUE

Tronditet
Bajerni,

Vidal humb
sezonin

Bajern Mynih humb
një element shumë të

rëndësishëm për dy ndesh-
jet e Ligës së Kampioneve
ndaj Real Madrid. Klubi
gjerman ka bërë zyrtar
lajmin se mesfushori Ar-
turo Vidal ka mbyllur se-
zonin pasi duhet të opero-
het për shkak të një prob-
lemi që ishte më i rëndë sesa
mendohej fillimisht. Loj-
tari dëmtoi gjurin e tij të
majtë në stërvitjen e së di-
elës, por Bajerni shpreson-
te që ta kishte gati për një
nga duelet ndaj Real
Madrid në Ligën e Kampi-
oneve. Futbollisti udhëtoi
drejt Augsburgut, ku takoi
një nga kirurgët më të njo-
hur dhe pas ekzamini-
meve, u zbulua se kishte një
dëmtim edhe në meniskun
e jashtëm të gjurit, që
bënte të nevojshëm oper-
imin. Bajerni njoftoi
nëpërmjet rrjeteve sociale
se kjo nënkuptonte që
Vidal kishte mbyllur sezo-
nin, duke bërë të qartë se
mesfushori kilian nuk do
të kthehej dot në fushën e
lojës as nëse bavarezët ar-
rinin në finalen e Ligës së
Kampioneve.

ÇUDIA ME RREGULLOREN

Zgjohet Tomori, do titullin
e sezonit 1999-2000

Jemi 18 vite më parë. Sezoni 1999-2000. Tomorri i Be
ratit në fund të atij kampionati do të ishte suprizë

dhe do të renditej e para në Superligë, me pikë të bara-
barta me Tiranën. Rregullorja nuk e parashikonte këtë
"handikap", kështu që u vendos të
luhej një ndeshje shtesë për të për-
caktuar kampionin. 90 minutat u
mbyllën me rezultatin 1-1, po ashtu
dhe shtesat. Në goditjet e 11-metër-
shave fitoi Tirana dhe mori trofe-
un. Problemi është se rregullorja
nuk e parashikonte një ndeshje
shtesë dhe Tomorri i Beratit u ndje
i vjedhur. Për këtë, 18 vite më vonë
ata kanë bërë një kërkesë në FSHF
, duke arsyetuar se titulli i vitit 2000
duhet t'i kalojë Tomorrit. Përpos çështjes UEFA që janë
në lojë 215 mijë euro, Tirana duhet të presë edhe arsy-
etimin e FSHF, në qoftë se ata do të jenë me 24 tituj pas
gjithë kësaj historie, apo me 23.

Pele: Ja si e përjetova
grumbullimin në Botëror

Ylli legjendar i Brazilit, Pele është rik
thyer pas në kohë duke folur për eks-

periencat e tij në Kupat e Botës, pasi
numëron plot 4 Botërore të luajtura. Ai
është shprehur se nuk e ka besuar se do të
grumbullohej në Botëror, pasi ka qenë
vetëm 17 vjeç. Pele është ndalur edhe te
Botërori i Rusisë që do të zhvillohet këtë
verë, duke thënë se Brazili ka mundësi
reale për të qenë në finale, për shkak se
ka një skuadër me lojtarët më të mirë në
botë. Ai ka treguar se ka besim te sul-
muesi Nejmar, nga i cili pritet shumë në
këtë Botëror, pasi para 4 vitesh u dëm-
tua, gjë kjo që solli eliminimin e turpshëm
nga Gjer mania me rezultatin 1-7.
"Botërori i Rusisë do të jetë një shans i
dytë për Nejmarin, i cili duhet të tregojë
vlerat reale që mbart. Nëse në Brazil e
largoi dëmtimi, sivjet them se duhet të
jetë më lart, pasi është rritur më shumë
dhe ka arritur të kapë një formë të mirë

pavarësisht dëmtimit të fundit. Nëse
bëjmë një krahasim me individual, Bra-
zili ka futbollistët më të mirë në botë dhe
kjo gjë bën që ta shoh Brazilin si një ndër
finalistët e Botërorit. Ftesa ime e parë?
Mund të them se çdo Botëror ka bukur-
inë dhe veçantinë e tij, por Botërori i parë
është më special. Unë kam luajtur në 4
Kupa Bote dhe ajo që dua të veçoj është
hera e parë, pasi isha vetëm 17 vjeç.
Mbaj mend që erdhi në shtëpi babai im,
i cili ishte futbollist, gjithashtu, dhe më
tha: 'Urime bir, ti je përzgjedhur nga Ko-
mbëtarja për të luajtur në Botëror'. E
mora me të qeshur dhe i thosha lëri këto
shaka, por babai insistonte duke thënë
se nuk janë shaka. Kur e kuptova se jam
realisht i grumbulluar, nisa të qaja nga
gëzimi. Nuk më besohej që do merrja
pjesë në një kompeticion të tillë në
moshën 17-vjeçare",- u shpreh Pele për
mediat braziliane.
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Plotësoni vendet bosh në mënyrë që çdo kolonë të ketë numrat nga 1-9

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

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1. Atkinson, alias Mister Bean.
5. Ishte dyqanxhi i dikurshëm.
10. Ferrara regjisor.
12. Kalohet në gjumë.
14. Të parat në sondazh.
15. Eshtë nofka.
16. Një treshe në skenë.
19. Nuk i tregohen babait.
21. Gjysmë tatimi.
23. Berenger aktor.
24. Në mes të një forme.
25. Bëjnë stil të lirë
28. Fillojnë nazet
29. Kalimi në kufij.
30. Një tragjedi... e Dreiser.
33. Grier aktore.
34. Dashi kur mungon ai
36. Eshtë zanore në filma
38. Kufizohet në kufij
39. Ente Civile Europiane.

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

- Përballu me sjelljen e keqe në mënyrë
të këndshme. "Testimi i vërtetë i
sjelljeve të mira, është të jetë në
gjendje të përballet sa më mirë me
sjelljet e këqija.
Khalil Gibran

- Disa vese po të përdoren mirë, shkëlqejnë më
shumë se virtyti
La Rochefoucauld Shkrimtar (1613-1680)

- Ç’është koprracia? Është të jetosh në varfëri nga
frika se mos bëhesh i varfër
Samuel Bernard Financier (1651-1739)

- Vështirësitë kultivojnë te njeriu
aftësi të domosdoshme për
kapërcimin e tyre.
(Filips)

- Ka njerëz, të cilët nuk lajthisin
kurrë sepse mendja e tyre nuk
prodhon asnjëherë mendime
të arsyeshme.
{Gete}

- Ata që nuk kërkojnë asgjë
edhe vetë nuk japin asgjë.
{Gille}

HORIZONTAL
1. Miller e Verdi-t.
5. Më e mira është rekord.
9. Inicialet e Derain.
11. Kishte 100 Teba.
12. Eshtë vija e portës
13. Në fund te rritjes.
14. Drejtori Lokale Përmet.
15. Inicialet e Seagal.
16. King Cole i muzikes.
17. Ishte shpendi simbol i Jezu Krishtit.
21. Artikull spanjol.
23. Janë fjalëpakë.
25. Fillojnë titrat.
26. Eshtë i mërzitshmi.
27. Ashtu si jeton heremiti.
29. U kompozua nga Ravel.
30. Janë spanjolët dhe portugezët.
32. Një kitarë indiane.

TTTTThëniehëniehëniehëniehënie
të mençuratë mençuratë mençuratë mençuratë mençura

40. Janë galeri në hekurudhë.
41. Ramazzotti këngëtar
42. Mbyllin një tender.
43. Agjenci Formacioni Tiranë.
44. Eshtë pjesë e borxhit që paguhet.
46. Gjysmë tatimi
48. Jessica Parker aktore.
49. Inicialet e Presley.
50. Nuk shuhej dot ngas Tantali.
51. Janë brinjët në skuadër.
52. Qendër fitimi

VERTIKAL
1. Eshtë edhe ajo emërore.
2. Eshtë edhe ai mbretëror.
3. Të parat në Wellington
4. Një vegël
6. Eshtë vendi aderues
7. Eshtë emirat.
8. Mbyllin portat.

9. Pak latinisht.
11. Janë zjarrvënës.
13. Qyteti i perjestshëm.
17. Kufizojnë rastet.
18. Shkroi Këngetarja tullce.
20. Inicialet e Moravia-s.
22. Janë trille.
25. Qytet italian.
26. Jepen për hartim.
27. Fillojë takimet.
29. Kufizojnë kënde.
31. Janë vendet e para.
32. Një greminë.
35. Eshtë llogarin që qërohet.
36. Ndiqen me ilaçe.
37. Massari aktore italiane.
38. Janë kapot.
40. Numri i oktetit.
41. Kush ka... fërgëllon.
44. Një i fundit mbi të gjithë.
45. Një pjesë e satelitëve.
47. Fillojnë tjetrën.
48. Derisa janë në fund.
49. Inicialet e Taylor aktore.

33. Janë edhe ato të sigurimit.
35. Eshtë e harlisur në xhungël.
37. Mbyllin fushatat.
38. Kështu thirrej Eisenhower.
40. Ai dhe ajo.
41. Fillojnë vallen.
42. Inicialet e Delon.
44. Kalohet në  gjumë.
45. Martini që qe këngëtare
46. Një thirrje me emra.

VERTIKAL
1. U quajt qyteti atomik.
2. Qyteti i Abrahamit.
3. Italia në tabela.
4. Sapo fillojnë.
5. Nemo ai i Nautilus.
6. Janë në botë
7. Një tabu islamike

8. I famshmi Pacino.
10. Janë si falimentime
11. Ngjyhet një në tavolocë.
12. Timo i Mato Grudës.
14. Janë borxhlinj.
17. E përditshmja që ke në dorë.
18. Carson i fumetti-t.
19. U shkrua nga Sartre.
20. Në fund të vitit.
22. Eshtë lloj poezie.
24. Janë shtëpi... qeni.
25. Janë kapriçiot.
27. Verifikuar pjesërisht.
28. Kërcimi i Fred Astaire.
31. Eshtë sekrete në derë.
34. Kodi i celularit.
36. Daja i Amerikës.
39. Kaluar në krye.
43. Fillojnë detyrën.
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