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Ditës

istemi i marrëdhënieve ndërkombëtare gjallon përmes kontradiktave të brendshme dhe formave
konkrete të krizave që kulmojnë herë
pas here. Herë ...
Vijon në faqet 20-21

Çmimi, 50 lekë (1.5 euro)

Opinioni

Nga VASIL KURETA
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Lindja e Mesme, një rajon
që jeton me krizën

Ditës

kipi menaxhues për përgatitjen e
draftit për statutin e Asociacionit
apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe, tashmë ka nisur punën dhe
më 30 prill e ka ...
Vijon në faqen 21

Nga BEKIM BISLIMI

Asociacioni, drejt formimit apo
kthimit në pikën zero?

PRONARI I “ARBI GARDEN” FSHIHEJ NE DUSELDORF ME IDENTITET TE RREME

Ish-kryeprokurori ia bleu tokën një të dënuari për vrasje

Zbulohet kontrata e
Llallës me firmën e
ndërtimit që i shiti
pronën 249 mijë euro

GJYSME TON DROGE TE BANANET,
ÇEKAJ PRANGOSET NE GJERMANI

Zv.ministri Lamallari: Po bëjmë procedurat për ekstradimin sa më të shpejtë të tij. SHBA-të
përshëndetin operacionin. Në burg për konteinerët me kokainë, vetëm shoferi e menaxheri i firmës
FLET ADMINISTRATORI

“Luarasi” nis korrigjimin
automatik të provimeve,
Elvin Meka: Synojmë rritjen
e transparencës në vlerësim

Në faqen 11

LU: E MIREPRESIM

Basha: Të largohet Rama
dhe qeveri antimafia!
Dorëheqja e deputetit,
mashtrim për Europën

Kjo kompani fitoi tenderin për të ndërtuar lokalin
në katin e pestë të godinës së Prokurorisë…
Dy muaj pas ngjitjes në krye të Prokurorisë së Përgjithshme, në shkurt të vitit 2013, Adriatik Llalla urdhëroi
nisjen e procedurave të tenderit për ndërtimin e një barkafeje në katin e pestë të institucionit që drejtonte. Më
herët ish-kryeprokurori mohoi të kishte lidhje me tenderin
e ﬁtuar nga kompania “LIM-EM” në ...

Në faqet 4-5

KOMITETI DREJTUES I LSI
(Në foto) Arbër Çekaj, pronar i kompanisë “Arbi Garden”. Droga e sekuestruar

Në faqen 3

Në faqen 2

Të fshehtat e fundit të VIP-ave të këngës dhe spektaklit

Zbulohet dashuria e fshehtë
e shkrimtarit Albatros Rexhaj
Rrëfehet Jona Kalemaj: Ja cila është frika ime më e
madhe në jetë. Orinda Huta mban sekret shtatzëninë
Suplement

Kryemadhi: Gabuam që
bëmë Ramën kryeministër
e Tahirin ministër. Lënia
e mandatit, apologji false
Në faqen 6

ÇFARE NGJAU

Deri në 2.000.000 Lekë
pa kolateral

Dorëshkrimet luksoze
të Kostandinopojës në
shtëpinë e Enver Hoxhës,
ERTV i pret fjalën Ramës
Në faqen 19
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DROGA NE MAMINAS
ARRESTIMI
EDI RAMA

FATMIR XHAF
AJ
XHAFAJ

Kryeministri Edi Rama përmes një
statusi në "Facebook", i
kundërpërgjigjet opozitës lidhur me
arrestimin e Arbër Çekajt. "Ç'është
kjo opozitë pikë e vrer pas largimit të
ST e arrestimit të kokave të trafikut
të kokainës në Gjermani&Spanjë
falë bashkëpunimit tonë
ndërkombëtar? Sa gjynah më vjen
për ata që ende u besojnë këtyre
vulëhumburve pa atdhe. Po duan,
s'duan këta, Shqipërinë do ta
bëjmë", shkruan Rama.

Prangosjen e pronarit të kompanisë
"Arbi Garden" ditën e djeshme e
paralajmëroi ministri i Brendshëm,
Fatmir Xhafaj nga Lezha. Pak minuta
pas deklaratës së tij, u konfirmua
arrestimi i Çekajt. "Jo më larg se
sot pasdite, policia ka dy operacione
të suksesshme me Spanjën dhe
Gjermaninë, që kanë të bëjnë me
ngjarje të rënda kriminale dhe ne
kemi nisur njëkohësisht me
partnerët tanë çështjet penale",
deklaroi Xhafaj.

I akuzuar se porositi drogën, pronari i kompanisë 'Arbi Garden' në arrati prej dy muajsh

Kokaina në konteinerët e bananeve,
arrestohet në Gjermani Arbër Çekaj
Ndryshoi identitetin nëArbër Jansen, gjendet i fshehur në Duseldorf
Ina Allkanjari

I arrestuari Arbër
Çekaj, pronari i
firmës 'Arbi Garden'

R

reth dy muaj pas
kapjes së 613 kg ko
kainë arrestohet në
Gjermani Arbër Çekaj, pronari i firmës 'Arbi Garden', i
cili ishte shpallur në kërkim
pasi kishte porositur kontejnerin me banane ku u gjetën
613 kg kokainë që vinte nga
Kolumbia. Menjëherë pas operacionit policor i koduar
'Last Snow', ku u bë e mundur
sekuestrimi i drogës, Çekaj u
largua në gjermani dhe ndaj
tij u lëshua një urdhër-arresti
ndërkombëtar. Konkretisht
Çekaj u kap në rrethinat e
Dusseldorfit. Dyshohet se ai
kishte ndryshuar identitetin
nga Arbër Çekaj në Arbër
Jansen, duke marrë mbiemrin
e bashkëshortes së tij me
origjinë daneze.
Ai u gjet i fshehur në një
banesë dykatëshe dhe gjatë
momentit të arrestimit mësohet se nuk bëri rezistencë. Policia shqiptare ka bërë të ditur
se arrestimi i tij u bë falë bashkëpunimit me agjencitë e huaja ligjzbatuese dhe konkretisht me atë gjermane, është
bërë i mundur lokalizimi dhe.
"Në kuadër të bashkëpunimit
me agjencitë e huaja ligjzbatuese dhe konkretisht atë gjermane është bërë e mundur
lokalizimi dhe arrestimi i Arbër Çekajt. Ai është pronari i
firmës Arbi Garden, ku u
sekuestruan 613 kg kokainë
në kuadër të operacionit
"Last Snow". U shkëmbye informacion në kohë rekord
midis Policisë së Shtetit dhe
agjencive të tjera, si dhe me
Prokurorinë e Krimeve të
Rënda", sqaroi Policia e Sh-

Droga e sekuestruar në Maminas

Reagimi
AMBASADA AMERIKANE
Ambasada amerikane në Tiranë ka reaguar pas
arrestimit në Gjermani të Arbër Çekajt, i kërkuar nga
autoritetet shqiptare për sasinë prej 613 kg kokainë
të kapur në muajin shkurt në magazinat e tij në
Maminas pas kontrollit në një trailer plot me banane.
Përmes një postimi në "Facebook", ambasada
shkruan: "Bravo Gjermani, bravo Shqipëri"!

Avokatët mbrojtës: Nuk ka asnjë provë ndaj tyre

Nën akuzë për trafik droge, shoferi dhe administratori
i kompanisë 'Arbi Garden' kërkojnë lirinë
ZV.MINISTRI I BRENDSHËM
Menjëherë pas sekuestrimit të sasisë së lëndës
narkotike, policia e vendit tonë dhe Ministria e Brendshme
ka nisur bashkëpunimin me DEA-n amerikane dhe
autoritetet gjermane për lokalizimin e shtetasit Çekaj, i cili
u arrestua ditën e djeshme. Ndërkohë, zv.ministri Besfort
Lamallari ka komentuar situatën në fjalë, ku ka theksuar
faktin se po punohet në anën procedurale për ekstradimin
sa më të shpejtë të shtetasit Arbër Çekaj.
tetit në një njoftim për mediat. Kujtojmë se kapja dhe
sekuestrimi i sasisë rekord
prej 613 kg 350 gr lënde narkotike e dyshuar kokainë, me
vlerë tregu mbi 180 milion
euro u bë e mundur si rezultat i operacionit policor të
koduar "Last Snow". Hetimet
dokumentuan se lënda
narkotike ishte nisur me
kontenier nga Kolumbia
duke kaluar transit përmes
Italisë, në Maltë e më pas me
anije ka mbërritur në Portin
e Durrësit në Shqipëri, më 19
shkurt të këtij viti. Sipas policisë, kokaina ishte e fshehur
në kontejner me dysheme të
dyfishtë, të ngarkuar me banane. Operacioni ka nisur
gjatë mbrëmjes së datës 27 sh-

kurt 2018, në portin e Durrësit,
në momentin që ngar-kesa e
ligjshme me banane u mor në
dorëzim nga firma porositëse
"Arbri Garden" shpk, me pronar shtetasin Arbër Çekajn.
Një ditë pas kapjes së drogës
nëpërmjet një lidhjeje telefonike me News24, Çekaj kontaktoi nga Gjermania, duke u
shprehur se shumë shpejt do
të vijë në Shqipëri, pasi nuk
ka lidhje me drogën e sekuestruar në një nga kontejnerët
e kompanisë së tij. Ai theksoi
se kjo ngjarje po bëhet një supershow televiziv, politik dhe
e gjitha kjo për 'peshqit'. "Unë
nuk jam as bretkosë e jo më
peshk, sepse s'kam fare
lidhje me peshq e peshkaqenë", është shprehur Ar-

D

y personat e arrestuar
për trafikun e 613 kg
kokainë nga Kolumbia në
Shqipëri kërkuan ditën e
djeshme lirimin nga burgu.
Konkretisht avokatët mbrojtës të shoferit Armando
Pezakun dhe administratorit të kompanisë 'Arbi
Garden' Donald Lushaj kanë
dorëzuar rekurs në Gjykatën e Lartë, duke kërkuar
ndryshimin e masës së sigurisë për klientët e tyre. Ata
argumentojnë se nuk ka asnjë provë që dy të arrestuarit janë përfshirë në trafik
droge. Më herët Gjykata e
Krimeve të Rënda vendosi
masën e sigurisë "arrest
me burg", ndaj tyre. Të dy
shtetasit e mësipërm dyshohen për përfshirje në
trafi-kimin e kokainës.
Ndaj tyre rëndon akuza e

bër Çekaj. Në atë kohë pati
reagim edhe nga ambasadori
Donal Lu, i cili në një prononcim për News24, është shprehur se Çekaj nga çdo këndvështrim është 'peshk' i madh

trafikut të narkotikëve kryer në bashkëpunim, mbetur
në tentativë. Në seancën ku
u vendos masa e sigurisë,
avokati i Donaldo Lushaj,
Maks Haxhia ka thënë se
klienti i tij është një punëtor
dhe nuk ka lidhje me drogën.
"Donald Lushaj është një
punëtor që paguhet me 25 mijë

lekë dhe nuk ka asnjë post
në kompani. Ndaluan një
grup punëtorësh dhe s'kemi
çfarë të fshehim. Nuk ka
persona të tjerë të përfshirë.
Nuk u paraqitën asnjë
provë dhe janë lidhur vetëm
me faktin se janë kapur 613
kg drogë. Nuk ka asgjë
përgjim që lidhet me implikimin e Arbër Çekaj"- tha
avokati Maks Haxhia. Gjatë
marrjes në pyetje në polici
të dy personat nuk kanë
pranuar aku-zën, duke pohuar se ishin thjesht punëtorët e biznesmenit Arbër
Çekaj. Shoferi Pezaku mësohet t'u ketë thënë hetuesve se punon tek kompania "Pelikani Transport".
"Jemi të kontraktuar nga
firma "Arbri-Garden" dhe
unë isha personi që duhet
të merrja kontejnerët".

dhe i bëri thirrje partnerëve
ta arrestojnë dhe ta sjellin
para drejtësisë. "Nga çdo këndvështrim, Arbri Çekaj është
një peshk i madh. Kompania
e tij importoi një ngarkesë

bananesh që përmbante sasinë më të madhe të kokainës
në historinë e Shqipërisë. Ai
është hetuar më parë për
trafikim kokaine nga prokurorët shqiptarë",- tha Lu.
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Ish-kryeprokurori ia bleu tokën një të dënuari për vrasje

Zbulohet kontrata e Llallës me firmën e
ndërtimit, që i shiti pronën 249 mijë euro
Kompania fitoi tenderin për të ndërtuar lokalin
në katin e pestë të godinës së Prokurorisë
Lindita Çelaj

D



LLALLA
Ndonëse rezulton ta ketë firmosur vetë kontratën
me Beshirin për ndërtimin e lokalit në Prokurorinë e
Përgjithshme, Llalla mohoi të kishte dijeni për
procedurat e tenderit në një bisedë telefonike me
BIRN. "Nuk jam unë në konflikt interesi, nuk është
prokurori ai që merret me tenderat. Ka sekretar të
përgjithshëm, ka drejtues administrativ. Nuk merret
prokurori me atë pjesë", tha Llalla përmes telefonit.

Trafikonin drogë me avion
nga Shqipëria drejt Italisë,
bien në pranga 7 shqiptarë

P

olicia italiane ka vënë në pranga mëngjesin e
djeshëm 7 shqiptarë, pasi akuzohen për trafik droge
nga Shqipëria drejt vendit fqinj. Arrestimi i tyre u bë në
kuadër të hetimeve të nisura në 2015-ën për një bandë italo-shqiptare, që trafikonte kanabis me avionë të vegjël
drejt Italisë. Sipas agjencisë italiane të lajmeve "Ansa",
operacioni i autoriteteve policore të Riçione, në Rimini të
Italisë, nën drejtimin e prokurorisë së Bolonjës, çoi në
shkatërrimin e një grupi kriminal shqiptar, aktiv në rivierën romanjole, i specializuar në trafikun ndërkombëtar
të drogës. Për arrestimet në Itali ka reaguar edhe policia
shqiptare, duke sqaruar se bëhet fjalë për operacionin
"Free-Flight" të vitit 2015, ndërsa tani po zbatohen fletëarrestet. Sipas policisë shqiptare, sot homologët italianë
kanë zbatuar fletë-arrestet pas apelimit që kishin bërë 7
prej personave të akuzuar në 2015. "Lidhur me lajmin për
operacionin antidrogë në Itali, rezulton se është procedim
i disa viteve më parë dhe po zbatohen fletë-arrestet e
Prokurorit të DDA së Bolonjës pas apelimit që kishin bërë
7 prej personave të akuzuar në 2015. Operacioni është i
vitit 2015, i koduar 'Free-Flight', i zhvilluar në bashkëpunim
me policinë shqiptare", njoftoi policia shqiptare. Ndërkohë, gjatë operacionit "Free Flight" të zhvilluar në 26 gusht
të 2015-ës, të paktën 9 persona përfunduan në prangat e
autoriteteve italiane, një operacion i zhvilluar në bashkëpunim me autoritete shqiptare. Në mesin e të arrestuarve ishte edhe Vilson Lamaj, personi që drejtonte avionin e vogël dhe konsiderohej si "koka" e kësaj bande. Ai u
arrestua në një pistë në Bolonja, ndërsa ishte nisur nga
Vlora. Në avion atij iu gjetën 130 kilogramë marijuanë.
Në atë kohë policia italiane sekuestroi mbi 3.5 kuintalë
marijuanë dhe një sasi kokaine.

y muaj pas ngjitjes në
krye të Prokurorisë së
Përgjithshme, në shkurt të vitit 2013, Adriatik
Llalla urdhëroi nisjen e procedurave të tenderit për
ndërtimin e një bar-kafeje në
katin e pestë të institucionit
që drejtonte. Më herët ishkryepro-kurori mohoi të
kishte lidhje me tenderin e
fituar nga kompania LIMEM në Proku-rorinë e
Përgjithshme, por kontrata
e siguruar nga BIRN tregon
se ai e ka firmosur vetë atë.
Dokumentet e siguruara nga
BIRN përmes një kërkese për
të drejtë informimi tregojnë
se procedurat e tenderit me
fond limit 5.9 milionë lekë
kanë zgjatur thuajse 1 muaj
dhe në fund të tyre u shpall
fituese kompania 'LIM-EM'
sh.p.k, e themeluar nga biznesmeni Shkëlqim Beshiri.
Kontrata mes Prokurorisë së
Përgjithshme dhe kompanisë
'LIM-EM' është firmosur më
18 prill 2013 nga ishkryeprokurori Adriatik Llalla dhe përfaqësuesi i kompanisë, Shkëlqim Beshiri.
Sipas saj, kompania merrte
përsipër të kryente punimet
brenda 28 ditëve me një çmim
total prej 5.2 milionë lekësh.
Kontrata për ndërtimin e
lokalit në katin e pestë të
Prokurorisë së Përgjithshme
nuk është marrëveshja e vetme e firmosur mes Adriatik
Llallës dhe Shkëlqim Beshirit. Në qershor 2016, kompania
'LIM-EM' e Beshirit u bë një
burim i rëndësishëm të
ardhurash për ish-Prokurorin e Përgjithshëm, pasi i
bleu atij një sipërfaqe toke
prej 3 mijë metrash katrorë
në Mjull, Bathore, për një
çmim total prej 249 mijë eurosh. Sipas kontratës noteriale të cilën BIRN e disponon,
Llalla ia kishte blerë këtë
tokë Eduart (Edison) Dushkut në vitin 2007 për vetëm
1.5 milionë lekë. Dushku është një personazh i njohur në
zonën e Saukut dhe me një
skedë të larmishme kriminale, mes të cilave edhe një
dënim për vrasje.
Katër vjet pasi ia bleu
tokën Dushkut për 1.5 milionë lekë, Llalla e rivlerëson
atë në 21 milionë lekë ose 14
herë më të lartë se çmimi i
blerjes, para se t'ia shiste
kompanisë 'LIM-EM' për 249
mijë euro. Në një investigim

Adriatik Llalla
të mëparshëm, BIRN zbuloi
se rivlerësimi i pasurisë rezulton të jetë një praktikë
rutinë e ish-prokurorit,
përmes së cilës ai ia doli të
transformojë investime prej
16.3 milionë lekësh në blerjen
e tokave në një kapital prej
rreth 1 milionë eurosh. Transaksionet multimilionëshe
të ish-kreut të Prokurorisë,
mes të cilave edhe kontrata e
dyshuar për konflikt interesi me kompaninë 'LIM-EM'
janë bërë objekt i një procedimi penal të regjistruar më

15 mars nga Prokuro-ria e
Durrësit kundër Llallës.
BIRN mësoi se çështja ndodhet aktualisht në Prokurorinë e Krimeve të Rënda, e cila
po e heton gjithashtu Llallën
për veprat penale të "deklarimit të rremë të pasurisë",
"mosdeklarimit të shumës së
të hollave në kufi" dhe "shpërdorimit të detyrës". Më herët,
BIRN e pyeti ish-Prokurorin
e Përgjithshëm, Adriatik Llalla për lidhjet e tij me biznesmenin Beshiri si dhe nëse
kishte qenë në kushtet e kon-

Ekstradimi i Nezar Seitit, Ylli
Manjani: Hetoni kryeprokuroren
dhe ministren e Drejtësisë
TIRANË
TIRANË- Ish-ministri i Drejtësisë, Ylli Manjani i ka bërë
thirrje ditën e djeshme Prokurorisë së Krimeve të Rënda
të vendosë nën akuzë dy zyrtare të larta. Kjo kërkesë lidhet me ekstradimin Nezar Seitit, një prej të akuzuarve të
dosjes "Habilaj", pasi sipas tij është i paligjshëm. Për ishministrin e Drejtësisë nga radhët e LSI-së, Krimet e Rënda nuk kanë pse të kursejnë as
ministra e as prokurorë, nëse
duam drejtësi. "Tani prokuroria e Krimeve të Rënda duhet të
vendosë në akuzë zyrtarët
përgjegjës të ekstradimit skandaloz, haptazi të paligjshëm të
Nezar Seitit. Nuk ka pse të
"kursejë" as ministren e Drejtësisë e as Prokuroren e Përgjithshme të përkohshme! Një ditë kjo
përgjegjësi do ushtrohet, por
Shqipëria ka sot nevojë për të! E
ftoj Prokurorinë e Krimeve të Rënda të ngrihet në lartësinë e detyrës dhe të marrë në përgjegjësi penale të gjithë
ata që ekstraduan personin kyç, në shkelje të hapur të
ligjit! Të mos kursehet as kur është fjala për ministër apo
prokurorë në detyrë! Kjo është e domosdoshme nëse duam
drejtësi të besueshme!",-shkruan Manjani.

fliktit të interesit kur përfitoi 249 mijë euro nga kompania 'LIM-EM'. Ndonëse rezulton ta ketë firmosur vetë
kontratën me Beshirin për
ndërtimin e lokalit në Prokurorinë e Përgjithshme, Llalla mohoi të kishte dijeni për
procedurat e tenderit në një
bisedë telefonike me BIRN.
"Nuk jam unë në konflikt
interesi, nuk është prokurori ai që merret me tenderat. Ka sekretar të përgjithshëm, ka drejtues administrativ. Nuk merret prokurori me
atë pjesë", tha Llalla përmes
telefonit. Ish-kryeprokurori
Llalla e cilësoi blerjen e tokës
për 1.5 milionë lekë dhe
shitjen e saj për 249 mijë euro
totalisht të ligjshme dhe e
shpjegon rritjen e vlerës së
saj me hovin e zhvillimit që
mori pas vitit 2007 zona rreth
qendrës tregtare TEG. "Toka
u ble në vitin 2007. Ishte një
zonë e pazhvilluar. Fillimet e
ndërtimit të komplekseve
rezidenciale e rritën kërkesën dhe interesin për të", tha
Llalla për BIRN. Në intervistën me BIRN, Llalla e përshkroi marrëdhënien e tij me
biznesmenin Beshiri me atë
të dy personave të interesuar
për të arritur një marrëveshje për 3 mijë metrat
katrorë në Mjull Bathore.
"Ai ishte një biznesmen që
kishte interes aty. Mbaj mend
që zoti Beshiri ishte i interesuar bashkë me një ndërtues
tjetër për të ndërtuar komplekse rezidenciale dhe
bashkortaku i tij ka marrë
me kredi një sipërfaqe shumë
të madhe toke. Bëhet fjalë për
pronarin e 'Lion Parkut'", tha
Llalla. Pas sigurimit të kontratës së tenderit në Prokurori, BIRN përsëriti pyetjen për Llallën, por nuk
mori përgjigje.
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DREJTESIA
REAGIMET
Lista e zezë e ambasadorit amerikan, nga Balili e Llalla tek ish-ministri

"Dorëheqja", Lu: E mirëpresim, Tahiri
përballë drejtësisë pa imunitet
"Arrestoni 'peshqit e mëdhenj' kriminalë"
DEKLARATA
"Askush nuk është
mbi ligjin. Mirëpresim
faktin që z.Tahiri do
përballet me
drejtësinë si qytetar i
zakonshëm pa
imunitet. OJQ dhe
gazetarët duhet të
ndihmojnë publikun
të kuptojnë pse këta
persona janë të
rrezikshëm dhe të
ngrenë pritshmëritë
se së shpejti do të
arrestohen dhe
ndiqen penalisht",
theksoi z.Lu.

Valentina Madani

A

mbasadori ameri
kan, Donald Lu, e ka
mirëpritur lënien e
mandatit të deputetit nga ishministri i Brendshëm, Saimir
Tahiri, për t'u hetuar pa mburojën e imunitetit. Diplomati
amerikan u shpreh se askush
nuk mundet që të dalë mbi
ligjin, ndërsa shtoi se edhe
për ish-kryeprokurorin Adriatik Llalla po vijojnë hetimet.
Ai kërkoi edhe arrestimin e
Balilit të njohur si "Eskobari
i Ballkanit" dhe të Arbër
Çekajt (i arrestuar dje), pronari i kompanisë "Arbri
Garden", ku u gjetën 613 kg
kokainë e ardhur nga Kolumbia. "Urdhër arreste janë
lëshuar edhe për Balilin dhe
Arbër Çekajn, ata duhet të
kapen. Hetimet po vazhdojnë
ndaj Saimir Tahirit dhe Adriatik Llallës. Askush nuk është mbi ligjin. Mirëpresim faktin që z.Tahiri do përballet me
drejtësinë si qytetar i zakonshëm pa imunitet. OJQ dhe
gazetarët duhet të ndihmojnë
publikun të kuptojnë pse këta
persona janë të rrezikshëm
dhe të ngrenë pritshmëritë se
së shpejti do të arrestohen
dhe ndiqen penalisht", theksoi z.Lu. Në fjalën e tij në aktivitetin për Shoqërinë
Civile, Donald Lu përmendi
se falë shkrimeve në media,
shumë politikanë me probleme me drejtësinë nuk janë
më pjesë e jetës politike në
Shqipëri. Ai i listoi duke përmendur disa emra si Elvis
Roshi, Afiq Rakipi, Mark Frroku, Shukri Xhelili, Koço
Kokëdhima etj. Ambasadori
beson se presioni i Shoqërisë
Civile la jashtë parlamentit
dhe bashkive deputetët dhe
kryebashkiakët që prekeshin nga ligji i dekriminalizimit apo që u përfshinë në
afera korruptive. Komentet
e ambasadorit Lu vijnë një
ditë pasi ish-ministri i
Brendshëm lëshoi kritika
ndaj disa diplomateve të huaj
në Shqipëri, pa i përmendur
me emra, duke thënë se disa
janë të blerë, e disa marrin
përsipër të bëjnë prokurorin
e gjyqtarin apo që flasin lart
e poshtë për mafiozë e banda
shqiptare.
Ambasadori

Ambasadori amerikan, Donald Lu

“PESHQIT”
Ambasadori Donald Lu i kërkoi dje Shoqërisë Civile t'i bashkohen thirrjes për
arrestimin e "peshqve të mëdhenj" kriminalë. Lu vlerësoi rolin e Shqipërisë në
kapjen e "peshkut të madh" të drogës Met Kanani në Turqi, teksa tha se duhet
të kapen edhe Klement Bali dhe Arbër Çekaj (i arrestuar dje).

Donald Lu i kërkoi Shoqërisë
Civile t'i bashkohet thirrjes
për arrestimin e "peshqve të
mëdhenj" kriminalë. Lu vlerësoi rolin e Shqipërisë në
kapjen e "peshkut të madh"
të drogës Met Kanani në Turqi, teksa tha se duhet të kapen edhe Klement Bali dhe Arbër Çekaj (i arrestuar dje). Ai

foli edhe për kryebashkiakun
Fran Frokaj dhe ish-kryebashkiaku Elvis Rroshi, të
cilët tha po ndiqen penalisht.
Kërkesa e fundit e ambasadorit për Shoqërinë Civile
ishte të nxisin politikanët dhe
prokurorët që të heqin pandëshkueshmërinë ndaj këtyre kriminelëve, pasi vetëm

atëherë - theksoi ai - Shqipëria mund të ketë një të
ardhme shumë të ndritur. "Do
të ishim shumë të lumtur që
Shoqëria Civile të na bashkohet në thirrjen për arrestimin
dhe ndjekjen penale të
'peshqve të mëdhenj' kriminalë", tha ambasadori amerikan Donald Lu.

Këshilltari i Ramës do e pranojë mandatin

Mandati i Tahirit, Spartak
Braho takon Ruçin në Kuvend
S

aimir Tahiri hoqi dorë
nga mandati i deputetit, ndërsa në vendin e
tij në parlament pritet që
të hyjë Spartak Braho.
Tahiri depozitoi dje zyrtarisht letrën me dorëheqjen Kuvendit të Shqipërisë. Braho është në
listë për të marrë mandatin e deputetit. Braho
mëngjesin e djeshëm zhvilloi një takim me kryetarin e Kuvendit, Gramoz
Ruçi. Takimi Ruçi-Braho
ka zgjatur disa minuta,
ndërsa në qendër të bise-

dës ka qenë pikërisht
mandati, referuar zhvillimeve politike. Mësohet se
Braho e ka njoftuar se do
ta pranojë mandatin e deputetit. Aktualisht Braho
është këshilltar i kryeministrit Edi Rama, por pas
lënies së mandatit nga Tahiri, Braho pritet që të ulet
në karrigen e tij në parlament. Ish-ministri i Brendshëm, Saimir Tahiri
dorëzoi mandatin e deputetit për t'u hetuar si
qytetar i zakonshëm në
kuadër të dosjes "Habilaj".

Gjatë një seance parlamentare


LISTA
Në fjalën e tij në aktivitetin për Shoqërinë Civile, Donald
Lu përmendi se falë shkrimeve në media, shumë
politikanë me probleme me drejtësinë nuk janë më
pjesë e jetës politike në Shqipëri. Ai i listoi duke
përmendi disa emra si Elvis Roshi, Afiq Rakipi, Mark
Frroku, Shukri Xhelili, Koço Kokëdhima dhe të tjerë.

ISH-MINISTRI

Tahiri depoziton kërkesën e
dorëheqjes, letra për Ruçin

S

aimir Tahiri dorëzoi dje zyrtarisht në Kuvend
kërkesën për dorëzimin e mandatit. Në letrën drejtuar kryeparlamentarit, Tahiri vetëm përmes një fjalie
ka kërkuar të ndiqet procedura për lënien vullnetarisht të mandatit. "I nderuar z. Ruçi. Për arsyet që tashmë i kam bërë publike, kërkoj prej jush të ndiqni procedurat ligjore të parashikuara nga ligji për dorëzimin e mandatit tim si deputet i Kuvendit të Shqipërisë", thuhet në letër.
Pasi KQZ të njoftohet nga
Kuvendi për vakancën javën e ardhshme, pritet të
nisë procedurat për zëvendësimin e mandatit të
Tahirit. Edhe pse prej 6
muajsh ishte deputet i pavarur, mandati i Tahirit do
t'i kalojë grupit parlamentar socialist nga listat e të
cilit në Tiranë ish-ministri
u zgjodh deputet në 25 qershor. Socialistët fituan 18
mandate në kryeqytet dhe i 19, të cilit i kalon edhe mandati i deputetit renditet ish-deputeti i LSI, aktualisht
këshilltar për marrëdhëniet me parlamentin i kryeministrit, Spartak Braho. Shumica socialiste kishte refuzuar herën e parë që t'ia hiqte mandatin Tahirit, pas
kërkesës së prokurorisë për arrestimin e tij. Prokuroria e Krimeve të Rënda bëri të ditur se zotëron dy letërporosi nga Italia dhe Greqia dhe pretendon se në bazë të
tyre disponon prova të reja, që mund të dëshmojnë implikimin e Tahirit në trafikun e drogës bashkë me grupin
e Habilajve. Një nga pistat e ndjekura nga prokuroria,
është një hyrje-dalje e Tahirit nga Shqipëria që nuk është regjistruar në sistemin TIMS, ndërkohë që në shtetin
e huaj ku ka qenë, hyrja dhe dalja e tij është regjistruar.
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Kreu i PD-së: Dorëzimi i mandatit pasi fshiu provat se drejtësia është e kapur

"Tahiri", Basha: Të largohet
Rama dhe qeveri antimafia!
"Dorëheqja e Tahirit, mashtrim për Europën"
Valentina Madani

L

PD: Ramës
i kërkuan
që Tahiri t'i
nënshtrohej
drejtësisë

D

eputeti i PD-së, En
kelejd Alibeaj, akuzoi
dje qeverinë për kapje të
drejtësisë. Sipas tij, mbrojtja e Tahirit gjatë këtyre 6
muajve, u bë me qëllim për
t'i dhënë kohë për të pastruar provat. Alibeaj tha
në studion e News 24 se
dorëzimi i mandatit të deputetit të Tahirit, erdhi
pasi kryeministrit Rama
iu kërkua në Gjer mani
hetimi i këtij rasti. Sipas
tij, dy-tri javët e fundit, Tahiri u rikthye në Kuvend
me qëllim që mos t'i digjej
mandati, por pavarësisht
përpjekjeve, ai u detyrua ta
dorëzojë atë. "U shkatërruan të gjitha provat për Tahirin, pasi u kap prokuroria. Ekstraduan Nazer
Seitin. Tani vjen dorëheqja. Gjatë vizitës në Gjermani, Ramës i kërkuan që
Tahiri t'i nënshtrohej
drejtësisë. Kujtojmë që pak
ditë më parë, Tahiri nxitoi
që të kapte mandatin, mos
i humbte. Ndërsa tani pas
shantazheve, e dorëzoi.
Kjo është një seri e vogël e
një telenovele të pështirë
për të kaluar lumin e
radhës",-tha Alibeaj.

Paloka ,
Ramës:
Kloun që
qesh në kulm
të dëshpërimit

P

as postimit të bërë nga
kryeministri Rama,
sipas të cilit opozita është
mërzitur pas dorëzimit të
mandatit nga Saimir Tahiri dhe arrestimi i Arbër
Çekajt në Gjermani, reagoi nënkryetari i PD-së.
Edi Paloka, në një status
në "Facebook" e cilësoi
kryeministrin Edi Rama
një kloun, që kërkon të
duket i lumtur edhe në
kulmin e dëshpërimit.
"Opozita dhe shumica e
shqiptareve po presin që
prokuroria dhe drejtësia
të bëjnë gjënë e duhur dhe
të dërgojnë Tahirin pas
hekurave",- shkruan Paloka. Më tej ai shtoi: "Ata
që kapën Saimir Tahirin,
që kapen dhe Çekajn, e
kanë lakun gati. Megjithëse po e sheh më së miri
se si po ia mbledhin lakun
pak nga pak deri sa mos
ketë më nga të luajë,
klounit nuk i mbetet gjë
tjetër veçse të ngërdheshet nga sikleti. Ne, po
presim, tundi këmbët, se
vetëm sa e shtrëngon
lakun më shumë".

ulzim Basha ka bind
jen e plotë se dorëheq
ja e Tahirit është një
lojë me kryeministrin Edi
Rama për të mbyllur këtë
çështje. Sipas kreut të PD-së,
lajm i mirë do të ishte nëse
ish-ministri do të dorëhiqej
para 6 muajsh dhe jo sot kur
ka fshirë çdo provë dhe kur
drejtësia është kapur nga
Rama. Ndaj Basha kërkoi
largimin e menjëhershëm të
kryeministrit Edi Rama, krijimin e një qeverie antimafia si dhe zhvillimin e
zgjedhjeve të lira, si kusht që
Shqipëria të integrohet në
BE, pas dorëheqjes së deputetit Saimir Tahiri. Në krah
të anëtarëve të komisionit
hetimor parlamentar "Tahiri", Basha u shpreh se gjithçka është një lojë për të mbyllur dosjen e ish- ministrit të
Brendshëm. "Pas kapjes së
prokurorisë, u eliminua
dëshmitari kyç Nazer Seiti,
financieri i bandës, i cili bënte
pagesat prej miliona eurosh
dhe u ekstradua në shkelje
flagrante të ligjit shqiptar
dhe për këtë sot, askush nuk
është vënë para përgjegjësisë, për arsyen e thjeshtë,
sepse është bërë me urdhër
të Edi Ramës. Vetëm pas këtyre akteve dhe presionit të
drejtpërdrejt nga Gjermania
dhe faktorit ndërkombëtar,
ndaj Edi Ramës, ku i është
thënë se është e patolerueshme mbrojtja me imunitet
parlamentar e Sajmir Tahirit kundër veprimeve të drejtësisë erdhi dorëheqja e Tahirit, si mashtrim për Gjermaninë, si mashtrim për Europën, për të thënë që "Ja,
tani është në dorë të prokurorisë",-tha z.Basha. Por, sipas tij "Prokuroria është në
dorë të Ramës. Pra, Saimir
Tahiri është dhe mbetet në
dorë të Ramës sikundër
Rama në dorë të Tahirit. Ky
është kodi mafioz që i lidh
bashkë! A ka shqiptar që e
beson se Sajmir Tahiri do ta
kanabizonte Shqipërinë dhe
drejtonte trafikun e drogës,
pa dijeninë dhe mbështetjen
e Edi Ramës?". Z.Basha bëri
të qartë se pengesa e vetme
në rrugëtimin europian të
Shqipërisë është kryeministri Rama dhe, vetëm përmes
largimit të tij, vendit do t'i
ndizet drita jeshile për në
union. "Që kur Edi Rama e
mbrojti nga kërkesa për arrest, Sajmir Tahiri e shfrytëzoi imunitetin për atë që i
duhej, për të shkatërruar
provat kyçe. Kjo dorëheqje

Kryetari PD-së, Lulzim Basha dhe deputetët Flamur Noka,
Edi Paloka, Myslym Murrizi, dje në konferencë për shtyp


DORËHEQJA
"Vetëm dorëheqja dhe largimi i Edi Ramës janë
zgjidhja. Nuk ka BE me qeveri mafioze që vepron me
kodet e mafias. Edi Rama është provuar tashmë si
pengesa e vetme, ndaj zgjidhja e vetme është largimi i
tij, një qeveri antimafia dhe organizimi i zgjedhjeve të lira
dhe të ndershme", deklaroi kreu i PD-së.
erdhi pasi Edi Rama emëroi
PPP-në, Prokurorin e
përkohshëm të Përgjithshëm, pa veting dhe vetëm me
votat e tij, për të futur nën
kontroll prokurorinë",-theksoi ai. Drejtësia e kapur dhe
e shantazhuar nuk e zgjidhin këtë problem tha Basha,

ndaj ai kërkoi largimin e
kryeministrit. "Si mashtrim
për Gjermaninë, si mashtrim për Europën, për të
thënë që "Ja, tani është në
dorë të prokurorisë". Por,
prokuroria është në dorë të
Ramës. Pra, Sajmir Tahiri
është dhe mbetet në dorë të

Ramës sikundër Rama në
dorë të Tahirit. Ky është kodi
mafioz që i lidh bashkë!, deklaroi kreu i PD-së. Përballë
një drejtësie të kapur nga
kryeministri, Lulzim Basha
shprehet se zgjidhja është
vetëm dorëheqja e Edi
Ramës. Madje kreu i opozitës
shkoi më tej kur risolli në
diskursin politik tezën e artikuluar në kohën kur opozita u ngujua në çadër, atë për
krijimin e një qeverie antimafia. "Vetëm dorëheqja dhe
largimi i Edi Ramës janë
zgjidhja. Nuk ka BE me
qeveri mafioze që vepron me
kodet e mafias. Edi Rama është provuar tashmë si pengesa e vetme ndaj zgjidhja e vetme është largimi i tij, një
qeveri antimafia dhe organizimi i zgjedhjeve të lira dhe
të ndershme", deklaroi kreu
i PD-së. Dorëheqja e Tahirit
sipas Bashës erdhi si mashtrim ndaj vendeve europiane
që ushtruan presion ndaj
kryeministrit Rama që mos
e mbrojë atë. "Vetëm
dorëheqja dhe largimi i Edi
Ramës, janë zgjidhja. Nuk ka
Bashkim Europian me
qeveri mafioze që vepron me
kodet e mafias", theksoi
z.Basha.

"Shqipëria e sotme i ngjan diktaturës"

Berisha: Ta rrëzojmë, Rama bëri
puç për asgjësimin e Kushtetueses
I

sh-kryeministri Sali
Berisha deklaroi dje se
shqiptarët nuk do të kenë
më Gjykatë Kushtetuese.
Berisha theksoi se asgjësimi i Kushtetueses erdhi nga
puçi antikushtetues i
kryeministrit Edi Rama.
Mes të tjerash ish-lideri i
PD-së tha se Shqipëria e sotme i ngjason sistemit të diktaturës, pasi tre pushtetet
janë në dorë të Ramës. "Asgjësimi i Gjykatës Kushtetuese puç antikushtetues
i Edvin Kristaq Ramës dhe
narkoshtetit të tij! Shqipëria nuk ka më Gjykatë
Kushtetuese, organi përgjegjës sipas Kushtetutës së
vendit për garantimin e
kësaj të fundit si dhe lirive
dhe të drejtave të qytetarëve
shqiptare. Ky është një puç
i vërtet antikushtetues, vepër makabre kriminale e
Edvin Kristaq Ramës, i cili
pasi u bë kryegjykatës dhe

THIRRJA
"Duke dënuar me
ashpërsinë më të madhe
puçin antikushtetues të
Edvin Kristaq Ramës dhe
klikës së tij, ftoj qytetarët të
ngrihen në lartësinë e
guximit të tyre dhe të flakim
sa më parë kalbësirën e
tij!", - tha z.Berisha.
kryeprokuror i Shqipërisë,
përdori vetingun për të rrëzuar institucionin e fundit
kushtetues që nuk varej prej
tij",-shprehet z.Berisha. Ai
shtoi se: "Sot në Shqipëri, i
gjithë pushteti ekzekutiv,
gjyqësor dhe legjislativ, njëlloj si në ditët më të zeza të diktaturës është në duart e një
kryekrimineli që nuk njeh
norma, kufij apo standarde
për pushtetin e tij personal.
"Përdorimi i vetingut, në sy
të mbarë shqiptarëve dhe

botës, jo për të reformuar
pushtetin gjyqësor, por për
të eliminuar institucionet
kushtetuese është një akt
makabër për vendosjen e
plotë të narkoshtetit në Shqipëri. Duke dënuar me
ashpërsinë më të madhe
puçin antikushtetues të
Edvin Kristaq Ramës dhe
klikës së tij, ftoj qytetarët
të ngrihen ne lartësinë e
guximit të tyre dhe të flakim
sa më parë kalbësirën e tij!",tha z.Berisha.
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LEVIZJA SOCIALISTE PER INTEGRIM
KOMITETI DREJTUES KOMBËTAR
LSI mbledh Komitetin Drejtues Kombëtar, kryetarja: Njerëzit tanë u kërcënuan

Kryemadhi: Gabuam që bëmë Ramën
kryeministër e Tahirin ministër
"Saimiri, apologji false e lot krokodili"
YLLI MANJANI
Ish-ministri i
Drejtësisë, Ylli Manjani
tha dje, se për
zgjedhjet e ardhshme
LSI-së i duhen shokë,
por njëri është
përjashtuar. "Partia e
Edi Ramës nuk mund
të ketë shansin të
përfitojë nga djersa e
ballit e çdo anëtari dhe
votuesi e LSI. Nuk
është e thënë të jetë
detyrimisht edhe me
PD. Jam i bindur që
më PDIU bëhet
koalicion shumë i
mirë, me PAA, me
Aleancën Kuq e Zi",tha dje, Manjani.

Darina Tanushi

K

ryetarja e LSI-së,
Monika Kryemadhi
deklaroi dje, se ndaj
anëtarëve të LSI-së të punësuar në shtet ka pasur presione e kërcënime. "Duke pasur parasysh që problematikat që ka sot qeveria apo
dhe mazhoranca në parlament mendon që vetëm duke
i intimiduar njerëzit apo duke
i kërcënuar ata mund të
kalojnë problematikat që
kanë". E duke vijuar me atë
që ishte çështja e ditës, largimi i Saimir Tahirit nga Kuvendi, ajo tha se asnjë fjalë të
sinqertë nuk ka pasur dje, në
atë që ajo e quajti "apologjia"
e Saimir Tahirit. Gjatë fjalës
në mbledhjen e Komitetit Drejtues Kombëtar, Kryemadhi u
shpreh: "Vëmendja e publikut
ka qenë e fokusuar tek ishministri i Brendshëm. Dhe,
për fat të keq, jo për ato që ka
thënë ose ka për të thënë, por
për ato që Saimir Tahiri nuk
i ka thënë dhe nuk do t'i thotë
kurrë, sepse ai dhe ish-shefi i
tij tashmë janë jo vetëm peng
i njëri-tjetrit, por dhe peng i
krimit të organizuar". "Të
gjithë kanë muaj që presin
drejtësi për çështjen e ishministrit të Brendshëm, një
nga përgjegjësit kryesor për
kanabizimin dhe renditjen e
Shqipërisë në krye të
trafikimit dhe përdorimit të
dograve të forta. Por drejtësia ka munguar që në krye të
herës, dhe nuk ka më njeri në
Shqipëri të besojë tashmë se
Edi Rama do urdhërojë institucionet që varen prej tij, si
Prokuroria e Përgjithshme,
që të hetojnë për ish-bashkëpunëtorin e tij",-u shpreh
Kryemadhi. Sipas saj, "asnjë
fjalë të sinqertë nuk ka pasur
në apologjinë false të ish-ministrit të Brendshëm. Madje
dhe lotët e tij për të disatën
herë duken si lot krokodili
dhe janë pjesë e tragjikomedisë që Edi Rama e inskenon
kaq bukur për bashkëpunëtorët e tij që jemi mësuar t'i
shikojmë në gjithë jetën politike të z. Rama". "Nëse Saimir
Tahiri do kishte ndjerë qoftë
dhe një fije përgjegjësi për llumin e drogës, në të cilin e zhyti Shqipërinë, të paktën duhet

Kryetarja e LSI-së,
Monika Kryemadhi
të kërkonte ndjesë publike jo
vetëm për shqiptarët, por më
shumë për ata të rinj dhe të
reja që sot janë peng i përdorimit të drogave të forta ku
dhe Shqipëria mban vendin e
parë në botë për përdorimin e
kokainës. Duhet të tregonte
dinjitet dhe të përballej me të
vërtetën dhe jo të shantazhonte Edi Ramën me gjuhën e mafiozëve, të cilën jemi
mësuar ta dëgjojmë rëndon
nëpër foltore",-u shpreh kryetarja e LSI-së. Sipas saj, "Sh-

qipëria po jeton sot ditët e saj
me të këqija të 25-30 viteve të
fundit. Dhe padyshim është
detyrë jona të përpiqemi ta
nxjerrim vendin nga ky
batak ku e çuan Edi Rama dhe
mafiozët që e mbajnë peng
dhe në pushtet në të njëjtën
kohë". Për këtë Kryemadhi
kërkoi nga drejtuesit e LSIsë, deputetët më shumë angazhim me njerëzit. "Problemi i LSI ka qenë gabimet e
së shkuarës, të cilat ne duhet
t'i lexojmë shumë mirë për të

vazhduar përpara dhe për të
mësuar nga gabimet tona.
Gabimi i LSI ka qenë bërja e
Edi Ramës kryeministër. Gabimi i LSI ka qenë pranimi i
Saimir Tahirit si ministër i
Brendshëm. Gabimi i LSI ka
qenë mos reagimi i saj kur
Shqipëria filloi të kanabizohej. Gabimi i LSI kanë qenë votimet e shumë ligjeve, qoftë
ligji i arsimit të lartë, qoftë dhe
i atyre ligjeve të reformës në
drejtësi të cilat u votuan pa
kompromis",-tha Kryemadhi.

Akuzat e kryetares së LSI për kriminelë
që marrin tenderë, reagon Dako: Gjeji
K

ryebashkiaku i Dur
rësit, Vangjush Dako, i është përgjigjur kryetares së LSI, Monika
Kryemadhi, lidhur me
grupet kriminale që veprojnë në qytetin bregdetar. Referuar deklaratës së
ministrit Fatmir Xhafaj,
i cili tha se në Durrës janë
3 banda të vjetra kriminale, Kryemadhi deklaroi
një ditë më parë se janë 5
grupe në Durrës, të cilave
ju janë dhënë 32 milionë
euro tenderime nga Bashkia e Durrësit. "Duke
marrë shkas nga deklarata e kryetares së LSI-së
znj. Monika Kryemadhi, e
cila përmendi Bashkinë

Durrës, në respekt të opinionit publik dhe në kuadër
të transparencës së plotë,
dua të bëj sqarimin që vijon:
Znj. Kryemadhi pretendon
që Bashkia e Durrësit ka
dhënë 32 milionë euro tenderë vetëm për këtë vit, por
e vërteta është se Bashkia e
Durrësit ka dhënë 9 milionë
euro tenderë për një periudhë 18 mujore", u shpreh

Dako. "Ndërsa për pretendimin e znj. Kryemadhi se
këto tenderë i kanë fituar 5
kriminelë, unë i bëj thirrje
znj. Kryemadhi dhe gjithkujt tjetër që të gjejnë kush
janë kriminelët në këtë listë
të fituesve të këtyre tenderëve. Bashkia e Durrësit
nga 1 janar 2017 deri në prill
2018 ka dhënë këto tenderë",theksoi Dako.

REPUBLIKA E SHQIPERISE
Zyra permbarimore “Best 2010”

SHPALLJE ANKANDI

Më datë 04.6. 2018 nga ora.08.00-ora.16.00 tek kjo zyrë përmbarimore do zhvillohet ankandi 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 13.080.000 lek.
Adresa: L. 2, prapa Prokurorisë së Rrethit Durrës. Tel/Fax: 052-22-6000
E-mail: best.2010@permbarues.al, web: www.permbarues.al

Petrit Vasili: Maxhoranca dhe
kryeministri po zhbëjnë shtetin

K

reu i Grupit Parlamentar të LSI-së, Petrit Vasili,
akuzoi maxhorancën se është manipuluar raporti i
komisionit përkatës për projektligjin për strehimin social, miratuar një ditë më parë në seancën e Kuvendit.
"Kryetari i parlamentit ka ligjëruar dje një parlament
që ka ikur nga shinat e parlamentarizmit, është deformuar plotësisht dhe rregulli qesharak për të respektuar sekondat e çmuara kur deputetët flasin dhe rigoroziteti për
këto sekonda është një turp dhe
demagogji. Ligji i strehimit social,
megjithëse opozita dha konsensus për miratimin e tij në parim,
për t'u bërë një ligj i mirë dhe për
të ndihmuar qytetarët e varfër,
duke mos pasur asnjë paragjykim
që ky ligj propozohej nga
mazhoranca, u rrënua dje edhe
konsensusi", tha Vasili. "Vjen
pikërisht nga ato konstatime të tmerrshme, që Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë në raportin e tij më
tronditës në 28 vitet e pluralizmit shqiptar, kur ka thënë
që vendi mbetet në një rrezik të madh për shkak të
pastrimit të parave të pista dhe kur ka thënë, ku për
shkak të korrupsionit të shfrenuar dhe institucioneve
të dobëta qeveritare, pra, teoria dhe teza e kryeministrit
të vdekur politikisht, që po bëjmë shtet, ai po zhbën shtet. Pra, mazhoranca dhe kryeministri nuk po bëjnë shtet, po ua u përsëris, po e zhbëjnë shtetin",-tha Vasili.

SHOQËRIA PËRMBARUESE PRIVATE “E.P.S.A”
SHPK NJOFTON SHPALLJEN E ANKANDIT
1-

Apartament nr.3 me sip. 90.5 m², ZVRPP Tirane, Zona Kadastrale:
8250, Numri i Pasurisë: ND3/241+1-3, Vol.18, Fq.80, e ndodhur ne
Tirane. Kjo pasuri eshte e hipotekuar në favor te ABI BANK SHA dhe
ISPA sha. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 50.173 Euro.
2Apartament nr.4 me sip. 103.4 m² , ZVRPP Tirane, ZK: 8250, Numri i
Pasurisë: ND3/241+1-4, Vol.18, Fq.81, e ndodhur ne Tirane. Kjo pasuri
eshte e hipotekuar në favor te ABI BANK SHA dhe ISPA sha. Çmimi
me të cilin fillon ankandi është 57.324 Euro.
3Apartament nr.16 me sip. 189 m², ZVRPP Tirane, Zona Kadastrale:
8250, Numri i Pasurisë: ND3/241+1-16, Vol.18, Fq.93, e ndodhur ne
Tirane. Kjo pasuri eshte e hipotekuar në favor te ABI BANK SHA dhe
ISPA sha. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 104.781 Euro.
4Apartament nr.20 me sip. 103.5 m², ZVRPP Tirane, Zona Kadastrale:
8250, Numri i Pasurisë: ND3/241+1-20, e ndodhur ne Tirane. Kjo pasuri
eshte e hipotekuar në favor te ABI BANK SHA dhe ISPA sha. Çmimi
me të cilin fillon ankandi është 57.380 Euro.
Ankandi per te gjitha pasurite e sipërcituara zhvillohet ne date
09.05.2018, ora 16.00 ne zyren e shoqerise “EPSA” shpk te ndodhur ne
Rr “Ismali Qemali”, Pall Fratari, K.6, Tirane.
Per cdo informacion kontaktoni ne tel. 04 2262711 ose ne www.epsa.al
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Ministri i Jashtëm: Javën tjetër negociatorët takohen në Athinë

Bushati takon Kotzias: Po mbyllim
çështjet e kufirit detar e tokësor
"Paketa do të finalizohet nga dy kryeministrat"
ÇËSHTJET
PEZULL
Kreu i
diplomacisë
shqiptare nënvizoi
se disa çështje
për të cilat palët
kanë dakordësi
finale janë në
zbatim tashmë
dhe po punohet
për pjesën tjetër
të paketës, siç
është njohja e
patentave, apo
çështjet e kufirit
detar dhe tokësor.

M

NEGOCIATAT ME BE

Kukan: Shqipëria të bindë skeptikët,
kujdes me Gjermaninë, Francën e Holandën!

E

urodeputeti Eduard Kukan i rekomandon Shqipërisë
që veç lobingut me Gjermaninë për mbështetje sa u
përket negociatave, duhet të merret edhe me Holandën
dhe Francën. "Progresi në Shqipëri dhe Maqedoni ishte
i dukshëm dhe mund të themi që Komisioni Europian
vëzhgoi me shumë vëmendje situatën dhe rekomandimi
i dhënë për të dyja vendet ishte pasqyra më e mirë, më
objektive dhe më e ndershme ndaj situatës në Shqipëri
dhe Maqedoni. Pika tjetër është që autoriteti që merr
vendimin është Këshilli Europian, që përbëhet nga shtetet anëtare të Bashkimit Europian. Sipas përvojës, në
përgjithësi, shtetet anëtare kur marrin vendime të tilla
shohin së pari marrëdhëniet e tyre bilaterale me vendin
në fjalë dhe jo nëse vendi ka përmbushur kriteret që
janë përcaktuar në nivelin europian", u shpreh Kukan,
citon "TV Klan". Sipas tij, "vendimi merret shpesh në
bazë të marrëdhënieve bilaterale, që në këndvështrimin
tim, është diçka e gabuar, por ky është vendimi i shteteve anëtare sovrane. Siç i kam thënë edhe në Shqipëri
kryeministrit dhe ministrit të Jashtëm, ata duhen të
fokusohen tek vizitat në këto vende dhe të përdorin
argumentet e tyre më të mira politike, por edhe sharmin
e tyre. Sharmi në politikë është gjithnjë i rëndësishëm.
Kjo po ndodh. Kam ndjekur që kryeministri ka vizituar Berlinin dhe është takuar me kancelaren Angela
Merkel. Ne nuk e njohim ende qëndrimin zyrtar të Gjermanisë, por dimë jozyrtarisht se janë në fazën e përgatitjes se cili do jetë vendimi i tyre për Shqipërinë.
Pastaj është Franca dhe Holanda", tha Kukan.

NJOFTIM ANKANDI
Përmbarues gjyqësor privat Artan Sima zhvillon ankandet sipas datave
të mëposhtme:
1)Datë 17/05/2018, ditën e Enjte, ora 16:00, përfundon ankandi i ri ( i
tretë), për shitjen e pasurive të paluajtshme të llojit:
-“Arë” me sip. 2506 m2, e ndodhur në fshatin Vashtmi Korçë, në vlerën 189,
453 lekë.
-“Arë” me sip. 1216 m2, e ndodhur në fshatin Vashtmi Korçë, në vlerën 91,929
lekë.
-“Arë” me sip. 1080 m2, e ndodhur në fshatin Vashtmi Korçë, në vlerën 109,319
lekë.
-“Truall+arë” me sip. 352 m2, nga kjo truall 200 m2, si dhe ndërtesë prej 80
m2, e ndodhur në fshatin Vashtmi Korçë, në vlerën 1,310,853 lekë.
Pasuritë janë lenë garanci bankare nga debitori Trashëgimtarëve të të ndjerit/
Debitor z.Algent Minir Panajoti, znj.Manjola Rexhep,Panajoti, znj.Sara Algent
Panajoti, z.Glediol Algent Panajoti banues në fshatin Vashtemi, bashkia Maliq,
rrethi Korçë, për detyrimin ndaj kreditorit Fondi Besa Sh.a, me seli në ish
Blloku Tiranë.
2) Datë 28/05/2018, ditën e Hënë, ora 16:00, përfundon ankandi i ri (i
tretë), për shitjen e pasurive të paluajtshme të llojit:

inistri për Europën
dhe Punët e Jasht
me, Ditmir Bushati
njoftoi se tryeza e dytë e bisedimeve mes Shqipërisë dhe
Greqisë për kufirin detar do
të zhvendoset në Greqi javën
tjetër. Bushati ishte këto dy
ditë në Selanik për takimin e
Tretë Ndër ministror mes
Greqisë, Shqipërisë, Bullgarisë dhe Maqedonisë, me
pjesëmarrjen e ministrave të
Jashtëm, të Brendshëm dhe
të Infrastrukturës të katër
vendeve. Ministri Bushati
zhvilloi një takim me homologun e tij grek, Nikos Kotzias, me të cilin morën në
shqyrtim ecurinë e paketës
së dakordësuar mes palëve
në Kretë dhe Korçë, duke
vlerësuar përmbylljen me
sukses të një pjese të elementëve përbërës të saj dhe
shprehën angazhimin për të
vijuar me të njëjtin ritëm për
të jetësuar zgjidhje të qëndrueshme për çështjet e rëna
dakord. Ministri Bushati
vlerësoi progresin e arritur
në takimin e ekipeve negociatore javën e shkuar, ndërsa
u shpreh optimist për
takimin e radhës, që do të zhvillohet në Athinë. Kreu i diplomacisë shqiptare nënvizoi
se disa çështje për të cilat
palët kanë dakordësi finale
janë në zbatim tashmë dhe po
punohet për pjesën tjetër të
paketës, siç është njohja e
patentave, apo çështjet e kufirit detar dhe tokësor. Ministri Bushati bëri me dije se do
të ketë një tjetër takim me
homologun Kotzias për të diskutuar ecurinë e punës, edhe
pse Greqia është një vend i
rëndësishëm strategjik për
Shqipërinë dhe ka një rol të
veçantë në rajon. Pas takimit me homologun grek në Selanik, ministri i Jashtëm, Ditmir Bushati vlerësoi ecurinë

-“Arë” me sip. 1489 m2, e ndodhur në fshatin Zagfradec Devoll, në vlerën
78,687 lekë.
-“Arë” me sip.1489 m2, e ndodhur në fshatin Zagfradec Devoll, në vlerën
96,768 lekë.
Pasuritë janë lenë garanci bankare nga debitori Trashëgimtarëve të të
ndjerit/Debitor z.Xhevair Zama dhe Nexhmije Zama, z.Aurel Zama, z.Sokol
Zama, z.Melsi Zama, banues në fshatin Zagradec, bashkia Devoll, për
detyrimin ndaj kreditorit Fondi Besa Sh.a, me seli në ish Blloku Tiranë.
3)Datë 28/05/2018, ditën e Hënë, ora 16:00, përfundon ankandi i ri (i
tretë), per shitjen e pasurive te paluajtshme te llojit
“Are” me sip. 7400 m2, e ndodhur ne fshatin Bitince Devoll, ne vleren 372,960
leke.
Pasurite jane lene garanci bankare nga debitori Trashegimtareve te te
ndjerit/Debitor znj.Bukurije Sulejman Fezo, znj.Mimoza Fatmir (Foto) Fezo,
z.Xhimi Foto Fezo, znj. Arkonnda Foti Fezo, znj. Eliverta Foti Fezo, znj.
Luiza Foti (Kasabelli) Fezo banues ne fshatin Bitince, bashkia Devoll, per
detyrimin ndaj kreditorit Fondi Besa Sh.a, me seli ne ish Blloku Tirane.
Ankandet zhvillohet pranë zyrës së përmbaruesit me seli lagjen nr.3,
Rruga «Avni Rustemi», nr.31 .k,1. Korçë. Kontakt Cel.0674044666, email. simaartan@yahoo.com

Ministri për Europën dhe Punët
e Jashtme, Ditmir Bushati

ATHINA
Nga ana e saj, edhe Ministria e Punëve
të Jashtme e Greqisë, përmes një
postimi në rrjetet sociale deklaron se
Athina është pranë zgjidhjes së
problemeve në marrëdhëniet me
fqinjin verior, Shqipërinë.
e punës për marrëveshjen e
detit. "Është bërë progres, ka
filluar puna me intensitet të
plotë sa u përket diskutimeve
për kufizimin e zonave detare. Është bërë një punë e
mirë në Tiranë javën e kaluar, javës tjetër do të ketë një
takim të eksporteve në
Athinë. Ekzistojnë të gjitha
mundësitë që Shqipëria dhe
Greqia të shkojnë drejt një
marrëveshjeje të re, që do të
jetë e mirë për të dyja vendet
dhe që do të jetë e zbatueshme", u shpreh Bushati.
Kreu i diplomacisë shqiptare
nënvizoi se disa çështje me dakordësi dypalëshe janë në
zbatim, ndërsa për pjesën
tjetër të çështjeve janë në
proces diskutimi. "Çështjet
për të cilat ka pasur një da-

kordësi finale sot për sot janë
në proces zbatimi, çështje të
cilat ka këndshikime që përputhen dhe janë ende në
proces diskutimi apo detajimi", tha ministri i Jashtëm.
Ndërsa, për takimin mes dy
kryeministrave Rama-Tsipras, Bushati tha që do të
ndodhë kur të ketë një
produkt final mes grupeve negociatore. "Paketën që diskutohet me palën greke do të
jenë dy kryeministrat që do
ta finalizojnë", tha kreu i diplomacisë shqiptare. Nga ana
e saj, edhe Ministria e Punëve
të Jashtme e Greqisë përmes
një postimi në rrjetet sociale
deklaron se Athina është
pranë zgjidhjes së problemeve në marrëdhëniet me
fqinjin verior, Shqipërinë.

SHPALLJE
(PËR SHITJEN E SENDIT TË PALUAJTSHËM NË ANKAND)
ME DATE 16.05.2018 NGA ORA 8:00 – 16:00, PRANE KESAJ ZYRE PERMBARIMORE DO TE
ZHVILLOHET ANKANDI i II PER SHITJEN E APARTAMENTIT ME SIPERFAQE 80.25 m2,NR.
PASURIE 46/205ND+1-36, ZK 8518, Vol 43 I VENDOSUR NE DURRES L. 13 PLAZH,NE
PRONESI TE SHOQERISE SIAC SH.P.K.. CMIMI PER SHITJEN NE ANKANDIN E II ESHTE
2.372.832 LEKE.
Te interesurit te paraqiten prane zyres permbarimore A.D.R, Permbarues Gjyqesor Dorian
Zazani, ne adresen : Durres,l.nr 2, rr. A.Goga, ose te kontaktojne ne nr. tel: 0672586883

Kotzias: I lumtur,
në qershor mbyllim
çështjet e mbetura
me Shqipërinë

M

inistri i Jashtëm grek,
Nikos Kotzias, ka komplimentuar në mënyrë të
tërthortë veten dhe homologun shqiptar, Ditmir Bushati, pse negociatat intensive të muajve të fundit
duket se po kurorëzohen me
sukses. "Jam shumë i lumtur që në fillim të qershorit
do të kemi mbyllur këtë paketë të madhe çështjesh që
kishim me Shqipërinë dhe
që disa prej tyre janë prej 40,
60 e 70 vjetësh. Ngjanin të
pazgjidhshme, por ministrat e Jashtëm kanë për
detyrë të zgjidhin probleme", ka deklaruar Kotzias
pas përfundimit të ministeralit të Selanikut. Duke folur
gjatë konferencës për shtyp,
ministri i Jashtëm grek ka
thënë se me përjashtim të
marrëveshjes së detit, kanë
mbetur vetëm disa terma
teknikë për finalizimin e
paketës. "Me Shqipërinë jemi në një proces të zgjidhjes
së problemeve tona dypalëshe. Janë arritur marrëveshje. Ende ka mbetur
hapur çështja e zonave ekskluzive ekonomike, që shpresoj ta mbarojmë deri në fund
të qershorit. Ajo që na ka
mbetur për të bërë janë më
shumë disa çështje praktike,
si përkthimi i disa prej dokumenteve", tha Kotzias.
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“Do të rrisim pragun për tatimin e thjeshtuar”

Ahmetaj: Urdhri për
Tatimet, asnjë gjobë
për deklarim të gabuar

OPEN CALL FOR TENDER
PREQUALIFICATION
1.

Requester: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
GmbH (GIZ), Office Tirana, Rr. Skenderbej No. 21/1

1.2

Profile: The Programme “Customer Oriented Drinking Water and
Sanitation Services” is implemented by the Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) on behalf of the German
Federal Ministry of Economic Cooperation and Development (BMZ). The
objective of the programme is to support the partners at central and local
level in the implementation of the water sector reforms. At local level the
programme supports three partner municipalities and their water utilities
in the improvement of drinking water and sanitation services, especially
performance orientation, accountability and in customer orientation.

1.3

Subject: The Government of Albania has started a reform on water
supply and sewerage sector aiming to improve the service to the citizens,
to enhance the water supply continuity and to shift the sector towards
better performing.

75% e bineseve përfituan ulje taksash
Ornela Manjani

M

inistri i Financave
siguroi dje bizneset
e vogla që janë përfshirë në skemën e TVSH-së
se nuk do të gjobiten nga tatimet për deklarime të
gabuara. "Thelbësore është
vazhdimësia e lehtësimi i biznesit të vogël. Qeveria
"Rama" hoqi taksën e biznesit të vogël dhe aplikuam interesin 0 deri në 5 milionë.
Sipërmarrja e vogël nuk shihet si burim të ardhurash
nga qeveria, por si burim
punësimi. Këtu thuhet bolori
politike, i them unë. Por me
urdhër të kryeministrit, me
urdhër të prerë, Drejtoria e
Tatimeve është urdhëruar që
do të ketë asnjë gjobë për deklarim të gabuar, pasi mund
të ketë edhe të tillë",-tha Ahmetaj. Gjatë diskutimit me
biznesin e vogël, ministri Ahmetaj, gjithashtu, shtoi se
qeveria po diskuton lehtësimin e sipërmarrjes, duke
rritur pragun nga 8 mln në
10 milionë për tatim fitimin e
thjeshtuar, 5%.

INTERPELANCA

Ministri i Financave dhe
Ekonomisë, Arben Ahmetaj
zhvilloi një interpelancë, me
përfaqësues të bizneseve të
vogla. Në kuadër të vijimit të
dialogut për përfshirjen në
skemën e TVSH-së bizneset
që e kalojnë xhiron vjetore 2
mln lekë, sipërmarrës të biznesit të vogël i drejtuan
ministrit Ahmetaj pyetje për
skemën e TVSH-së, njohjen e
shpenzimeve të zdritshme
etj., për t'iu përgjigjur ministri. Për Ahmetaj ky nuk është takimi i parë me biznesin
e vogël. "Dua t'ju kujtoj se
qeveria Rama hoqi taksën e
biznesit të vogël dhe e aplikuam zero për bizneset nga
0-5 mln, si pjesë e paketës së
solidaritetit",- tha ministri
gjatë interpelancës. Sipas
ministrit biznesi i vogël nuk
shikohet si një burim të
ardhurash nga qeveria, por
si një burim vetëpunësimi.
Për ne, -shtoi ministri gjatë
interpelancës live, vetëpunësimi nëpërmjet biznesit të
vogël është një aspekt shumë
i rëndësishëm ekonomik.
Këtë ministri e argumentoi
duke thënë se kanë përfituar nga ulja e taksës, apo lehtësimi fiskal rreth 80 mijë

GENERAL CONDITIONS

1.1

The government of Albania has undertaken an action to formalize the
sector. In parallel with the action, the Ministry of Infrastructure and Energy
is implementing a plan of measures to implement the reform. One of the
actions foreseen in the plan of measure is the drafting of a sectorial law.
The sectorial law comes as necessary step taking into consideration that
the sector, although a very important and strategic one, has not had a law
that regulates the responsibilities and the rights of all the stakeholders
and institutions on the sector.

Ministri i Financave dhe
Ekonomisë, Arben Ahmetaj



Within the context of the above background information, the Government
of Albania is seeking to retain the services of a Consultant with proven
experience in the development of laws and legislation particular on public
services that would assist the Government to:

TATIMI PËR BIZNESIN
Hyrja në fuqi e tatimit mbi fitimin 5% edhe për
biznesin e mesëm do të bëhet brenda 2 muajve.
Gjatë një bashkëbisedimi me sipërmarrësit e
vegjël, ministri Arben Ahmetaj tha se qeveria po
punon mbi variantin që kjo taksë të jetë në këtë
masë për ndërmarrjet me xhiro mbi 10 milionë
lekë, e se diskutimet janë që ky kufi të bëhet deri
në 12 apo 15 milionë. Aktualisht biznesi me xhiro
vjetore mbi 8 milionë paguan 15% të fitimit të tij.

TAKSAT
Rreth 80 mijë biznese
të vogla kanë përfituar
nga ulja e taksave,
ndërkohë që për 19
mijë biznese të mëdha
janë rritur taksat.
biznese të vogla. Duke iu
referuar fjalëve të sipërmarrësve që morën pjesë në diskutim, Ahmetaj mbështeti se
kush fiton më shumë duhet
të paguajë më shumë. Për
këtë ai rikujtoi se për 19 mijë
biznese, qeveria e rriti taksën
nga 10 në 15 %. Pjesa më e
madhe e sipërmarrjeve, 75%,
përfituan nga ulja e taksave.
Për ministrin taksat nuk
janë rritur, ndërsa 80 mijë
biznese përfituan ulje drastike të tyre. Duke qenë se
vetëm 0.8% e të ardhurave e
marrin nga ju, ne jemi shumë
të qartë që qëllimi jonë nuk
është që të fokusohemi me
kontrolle te bizneset e vogla,
iu drejtua ministri sipërmarrësve të biznesit të vogël,
duke ripërsëritur se TVSHja nuk është një taksë e re e
për ta.

S'KA KOSTO

Ministri, gjithashtu, theksoi se nuk do të ketë kosto
administrative, pasi deklarimi i TVSH-së do të jetë i
thjeshtuar. "Ne mënyrën e
deklarimit do ta bëjmë

shumë të thjeshtë. Administrata tatimore do të vijë në
secilin nga ju që t'ju ndihmojë. Nuk do të ketë asnjë
gjobë për deklarim të gabuar.
Kryeministri ka urdhëruar
që nuk do të vendosen gjoba.
Do të shkojmë derë më derë
dhe do të ndihmojë edhe do
të ndajmë informacion, që të
jetë në finale në favorin tuaj"tha ministri. Duke u ndalur
te çmimet, ai përgjigj në emër
të biznesit të vogël që nuk do
të ketë rritje çmimesh. "Fakti tregon se nuk ka rritje
çmimesh. Çmimet i vendos
tregu. Kostoja e TVSH-së ka
qenë aty. Kur zbriti fasha për
deklarim nga 8 në 5 milionë
nuk pati lëvizje të tyre" dha
si shembull Ahmetaj. "Kosto nuk do të ketë, çmimet
nuk do të rriten, po as bizneset nuk do të mbyllen",tha ministri. Për Ahmetajn
numri i bizneseve të vogla do
të vijë gjithnjë në rritje. Ai
tha se ka 14 mijë biznese të
reja neto. "Për sa i përket pyetjes për TVSH 6% për hoteleri-turizmin, edhe ju e do e
përfitoni për biznesin tuaj.
Informacion i fundit që ka
të bëjë me shpenzimet, keni
mundësi të përfitoni të zbritshme të gjitha shpenzimet
që ju keni. Shumë sipërmarrje do të dalin me TVSH të
kreditueshme, veçanërisht
në deklarimet e para"-tha
ministri.



Asses the need for legislative intervention;



Justification for the legislative intervention and required legislative
procedures



Prepare a draft law for water supply and sanitation services that
describes the vision and the principles that will guide the sector and
also that describes clearly the role and the responsibilities for each
stakeholder;



Assessment of the legal and financial implications and procedures to
support implementation of the law for the water supply and sewerage
services.

GIZ now invites eligible law consulting companies to indicate their interest
in providing the required Services. Interested Consultants should provide
information demonstrating that they have the required qualifications and
relevant experience to perform the Services.
1.4

Qualification of the Company
Consulting Company must have:


The solid experience of the Company in the field of water sector legal
and regulatory framework and governance;



At least 10 years of experience in the regulated services and
administrative law and proven experience in developing laws and by
laws for environment field and public services.



The Company has prepared/developed at least 3 similar assignments
(evidences required).

All legal entities interested in the application process should ask for
application forms to the address: giz-albanien@giz.de
2.

The due date for submitting the application is 18 May 2018. The
documents should be submitted in English in a sealed envelope, marked
“Application for prequalification: Sector law” to:
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
Office Tirana, Rr. Skenderbej No. 21/1, Tirane

After the due date for submitting the application, the process of
prequalification will follow. The submitted applications will be evaluated and
only prequalified candidates will be invited to answer the bid. All written
communication for this procedure and the following successful ones must
be in English.
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Huatë me probleme, 73.6 miliardë lekë mbeten ende të pakthyera në banka
Ornela Manjani

H

uatë që nuk kthehen
prej më shumë se tre
muajsh në banka
kanë shënuar një rënie në
muaji mars, duke kthyer
tendencën rritëse që ishte
konstatuar në muajt e parë
të këtij viti. Sipas statistikave të Bankës së Shqipërisë, niveli i kredive me
probleme zbriti në 13.4%,
nga 13.7% që kishte arritur
ai muajin e mëparshëm.
Niveli i kredive të këqija
preku nivelin më të ulët në
fund të vitit 2017, kur arriti
në 13.2% të totalit të huave,
me një rënie të dukshme me
5 pikë përqindje në krahasim
me dhjetorin 2016, kur ishin
18%. Ky ishte niveli më i ulët
i huave problematike që nga
dhjetori 2010. Më pas, teksa
kriza ekonomike trokiti dhe
në Shqipëri pasi nisi në botë,
bizneset filluan të ndienin
pasojat dhe të mos i shlyenin
kreditë. Në 2013-n u shënua
dhe niveli rekord, ku gati një
e katërta e huave ishin në
vonesë më shumë se tre
muaj. Në fund të muajit
mars, në vlerë absolute, huatë me probleme ishin 73.6
miliardë lekë (rreth 550 milionë euro), me një rënie prej
gati 2% nga muaji i mëparshëm. Duke filluar nga
janari 2015, bankat janë të
detyruara nga kërkesat
rregullative për të ndërmarrë procesin e pastrimit të
bilance, duke fshirë kreditë
që gjenden në kategorinë "e
humbur" për më shumë se 3
vjet.

FSHIRJA

Banka e Shqipërisë njoftoi se gjithsej, që nga fillimi
i procesit, janë fshirë 47.8
miliardë lekë (rreth 360 mln
euro) kredi të humbura deri
në fund të vitit 2017. Nëse ato
nuk do të ishin fshirë, stoku
i kredive me probleme do të
kishte arritur në 121 miliardë lekë në fund të marsit 2018
ose 22.1% e stokut të kredisë, nga 13,4% që zbriti në
fund të marsit, pra rreth 9
pikë përqindje më të larta
sesa aktualisht. Krahas
fshirjes, rënia e stokut të
kredive me probleme ka
ardhur si pasojë e ristrukturimit të këtyre kredive,

BSH, niveli i kredive të
këqija zbriti në 13.4%
Deri tani janë fshirë 47.8 miliardë lekë detyrime të pakthyera
Fitimet e bankave bien 16%
në tremujorin e parë 2018

B

shlyerjes së kredive në klasa të ndryshme të portofolit
me probleme dhe fshirjes së
kredive të humbura nga bilancet e bankave. Gjatë

N

ë lidhje me problema
tikat e krijuara nga aplikimi i tarifës së koncesionarit për segmentin rrugor
Milot-Morinë, Bashkimi i
Prodhuesve Shqiptarë njofton se ka zhvilluar disa tryeza teknike me grupet e interesit që përfaqësojnë një grup
kategorish të produkteve shqiptare, të cilët kanë shprehur dhe kanë analizuar
problemet dhe kostot që shkaktohet nga kjo tarifë për
eksportuesit, si dhe ndikimin që do të ketë me konkurrueshmërinë e produkteve
me vendet e rajonit. "Nisur
për sa më sipër, por dhe në

gjysmës së dytë të vitit, nga
bilancet e bankave janë
fshirë rreth 4.5 miliardë lekë
kredi të humbura, kryesisht
të marra nga bizneset.

ankat raportuan një fitim neto prej 4.8 lekësh
në tre muajt e parë të vitit 2018, sipas standardeve
lokale, bëhet e ditur në statistikat e Bankës së Shqipërisë. Në krahasim me të njëjtën
periudhë të një viti më parë, kur u
arritën fitime rekord prej 5.8 miliardë lekë, është shënuar një rënie prej
16.3%. pavarësisht tkurrjes, fitimet
janë afër niveleve më të larta të ditëve
të fundit. Për tre muajt e parë të vitit,
sistemi bankar ka paguar 559 milionë
lekë tatim fitime, apo 13% më shumë
në raport me vitin e mëparshëm. Të ardhurat neto
nga interesi qëndruan në nivele pothuajse të pandryshueshme prej 10.9 miliardë lekësh, me një rritje me
bazë vjetore prej vetëm 1%. Teksa të ardhurat nuk
kanë ndryshuar, ulja e fitimeve ndërkohë ka ardhur
si rrjedhojë e rritjes së shpenzimeve të tjera (personeli, jo interesa etj).

Bashkimi i Prodhuesve Shqiptarë, qeverisë: Tri
kërkesa për taksën e segmentit rrugor Milot-Morinë
PROPOZIMET
1. Të kërkohet shtyrja e afatit të implementimit të tarifës më datë 1
shtator 2018;
2. Të ketë një rishikim në ulje të tarifës për kamionët, duke u bazuar në
bileta ditore në tarifën 16 euro/vajtje-ardhje/24 orë;
3. Të jemi pjesë e vazhdueshme e tryezave negociuese mbi çështjen e
tarifës së koncesionarit për segmenti rrugor Milot-Morinë, deri në
përfundim të kënaqshëm për të dyja palët.

vijim të komunikimit dhe
bashkëpunimit tonë, si dhe
takimit të parë negociues të
zhvilluar më datë 25 prill 2018,

United Nations Development Programme

në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, në të
cilën Bashkimi i Prodhuesve
Shqiptarë dhe transportues

nga Republika e Kosovës, ishin pjesë e kësaj tryeze, na lejoni të përcjellim propozimet
tona mbi çështjen e tarifës së
koncesionarit për segmenti
rrugor Milot-Morinë, për të
gjetur një zgjidhje sa më të
favorshme që çon në përmirësimin e klimës së biznesit
dhe rritjen e konkurrueshmërisë së produkteve shqiptare",- thuhet në njoftimin
e Bashkimit të Prodhuesve
Shqiptarë.

PRONAT SHTETËRORE

Ngrihet Komisioni i
posaçëm i Shqyrtimit
dhe Transparencës

Ç

do procedurë privatiz
imi e pronave shtetërore do të kalojë në
sitën e një komisioni të
posaçëm pranë Ministrisë
së Financave dhe Ekonomisë. Përmes një Udhëzimi
që mban datën 12 prill, kjo
ministri ka përcaktuar një
seri ndryshimesh në procedurat e vlerësimit të
pronave shtetërore që
privatizohen, ku parashikohet edhe ngritja e Komisionit të Shqyrtimit dhe
Transparencës. Ky komision do të ketë detyrë të
verifikojë, të kontrollojë
dhe të gjykojë dokumentacionin e vlerësimit të objekteve (së bashku me linjat e
shërbimit dhe të prodhimit, makineritë, pajisjet,
mjetet e xhiros etj., që janë
pjesë përbërëse të objektit),
të cilat janë përcjellë nga
struktura përgjegjëse për
privatizimin e pronës shtetërore. Në sitën e Ministrisë së Financave do të
kalojnë edhe objektet ndërtimore, kontratat e shitjes
të të cilave janë shpallur të
pavlefshme nga gjykata,
duke i kthyer palët në
gjendjen e mëparshme,
struktura përgjegjëse për
shitjen e pronës publike
kthen për rivlerësim, dokumentacionin e vlerësimit
në strukturën përgjegjëse
për privatizimin e pronës
shtetërore, për të bërë
vlerësimin sipas gjendjes
faktike të tyre dhe legjislacionit në fuqi. Për vlerësimin e tyre, ministri
përgjegjës për ekonominë
urdhëron fillimin e procedurave të rivlerësimit dhe
ngre komisionin për rivlerësim.

United Nations Development Programme

TENDER ANNOUNCEMENT

TENDER ANNOUNCEMENT

Subject: Request for quotation “Purchase of 10 milking machines and 30 buckets in the
frame of the Territorial Employment Pact in Baldushk”

Subject: Request for quotation “Purchase of 10 cows in the frame of the Territorial
Employment Pact in Baldushk”

The United Nations Development Programme in Albania is seeking to receive quotations
from interested companies who wish to be considered for the above-mentioned goods.

The United Nations Development Programme in Albania is seeking to receive quotations
from interested companies who wish to be considered for the above-mentioned goods.

Companies will be selected in accordance with established UNDP procedures. The proposal must be delivered within the deadline set in a sealed envelope, clearly marked
UNDP/RFQ/2018-45621 “Purchase of 10 milking machines and 30 buckets in the frame
of the Territorial Employment Pact in Baldushk”.

Companies will be selected in accordance with established UNDP procedures. The proposal must be delivered within the deadline set in a sealed envelope, clearly marked
UNDP/RFQ/2018-45619 “Purchase of 10 cows in the frame of the Territorial Employment
Pact in Baldushk”.

For more details please refer to the link below:
http://www.al.undp.org/content/albania/en/home/operations/procurement/

For more details please refer to the link below:
http://www.al.undp.org/content/albania/en/home/operations/procurement/

Relevant dates: All interested entities should provide their proposal, not later than May
10, 2018, 16:30 hrs., to the address:

Relevant dates: All interested entities should provide their proposal, not later than May
10, 2018, 16:30 hrs., to the address:

United Nations Development Programme
“Skenderbej” Street, Gurten Center, 2nd Floor,
Tirana, Albania
UNDP Procurement team

United Nations Development Programme
“Skenderbej” Street, Gurten Center, 2nd Floor,
Tirana, Albania
UNDP Procurement team
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"Rebelohet" ish-zëdhënësja e bluve: S'kishte çfarë të deklaronte, veç bukës së fëmijëve

Efektivi u mbyt në lumin Kir, policia
nis hetimet për shkakun e vetëvrasjes
Do merren në pyetje kolegët, kishin dijeni se
52-vjeçari ishte i stresuar nga procesi i vetingut
"VETINGU"
Senad Nikshiqi
SHK
ODËR
SHKODËR

N

jë ditë pas vetëvrasjes së efektivit Dedë
Shkalla, policia e
Shkodrës ka nisur procedim
penal për zbardhjen e ngjarjes së rëndë. Babai i 5 fëmijëve u mbyt në ujërat e lumit Kir, në vendin e quajtur
"Zalli i Kirit". Tashmë nuk
ka asnjë dyshim se Shkalla
i dha fund jetës së tij. Pas
kryerjes së hetimeve dhe ekspertizës ka rezultuar se
nuk ka asnjë shenjë që
mund të ngjallë dyshime për
ekspertët e kriminalistikës.
Të gjithë kanë dalë në një
konkluzion të vetëm se 52vjeçari nga fshati Golem i
njësisë administrative Rrethina është vetëvrarë.
Ndërkohë, blutë po hetojnë
mbi shkaqet që e çuan kolegun e tyre drejt vdekjes.
Burime nga Drejtoria e Policisë së Qarkut të Shkodrës
bënë me dije se në lidhje me
ngjarjen e ndodhur të enjten
do të merren në pyetje një
numër i konsiderueshëm
personash. Fillimisht do të
jenë familjarët apo edhe
ndonjë i afërm që do të dëshmojnë mbi arsyet që e çuan
Dedë Shkallën deri në aktin
ekstrem. Po të njëjtat
burime pohuan se të afërm
të 52-vjeçarit kanë pranuar

Lumi Kir ku u mbyt efektivi i policisë
se stresi i kohëve të fundit e
ka bërë atë që t'i japë fund
jetës. Kjo konfirmon pistën
e ngritur menjëherë pas ngjarjes se shkak është çështja e vetingut. Dedë Shkalla,
punonjës policie tek salla
operative në policinë e Shkodrës është ankuar herë pas
here për pamundësinë e tij
për të plotësuar dokumentet për procesin e vetingut,
detyrim ky për çdo punonjës policie. Afrimi i afatit për
dorëzimin e dokumentacionit për vetingun dyshohet se ka qenë një trysni e
madhe për policin. Kjo e ka
munduar gjatë gjithë kohës
derisa është hedhur në
ujërat e lumit Kir. Përveç
familjarëve e të afërmve, do
të merren në pyetje edhe

disa prej kolegëve të tij më
të afërt. Burime konfidenciale dje deklaruan për
"GSH" se kolegët kanë qenë
në dijeni të problemit të
Dedë Shkallës. Ai u ka rrëfyer atyre vështirësitë për
plotësimin e dokumentacionit për vetingun dhe
stresin që po përjetonte. Në
këtë mënyrë, edhe policët do
të duhet të dëshmojnë mbi
informacionet që mund të
kenë për kolegun e tyre, i cili
u përcoll dje për në banesën
e fundit. Në ceremoni morën
pjesë një numër i konsiderueshëm personash,
duke qenë se Dedë Shkalla
njihej për natyrën gazmore,
tipin e qetë dhe mirësinë e
tij, gjë e cila ka lënë respekt
tek të gjithë ata që e njohën.

Burime konfidenciale
dje deklaruan për
"GSH" se kolegët kanë
qenë në dijeni të
problemit të Dedë
Shkallës. Ai u ka rrëfyer
atyre vështirësitë për
plotësimin e
dokumentacionit për
vetingun dhe stresin që
po përjetonte. Në këtë
mënyrë, edhe policët
do të duhet të
dëshmojnë mbi
informacionet që mund
të kenë për kolegun e
tyre, i cili u përcoll dje
për në banesën e
fundit.

REAGIMI
Gentiana Maçi, ishzëdhënësja e policisë së Shkodrës para afro 10 viteve e ka
njohur efektivin Dedë Shkalla, i cili u mbyt në ujërat e lumit Kir. Pasi ka mësuar ngjarjen e trishtë, ajo ka reaguar
përmes faqes së saj në rrjetin
social "Facebook" me një mesazh prekës. Maçi, përmes një
rebelimi për ngjarjen e rëndë
thotë se Dedë Shkalla duke
qenë se nuk kishte një gjendje
ekonomike shumë të mirë,
nuk kishte se çfarë të deklaronte përveçse sa kafshata
bukë ka ngrënë secili nga 5
fëmijët e tij. Ish-zëdhënësja
Maçi është kritike edhe ndaj
të gjithë atyre që nuk i ofruan
ndihmë kolegut për të plotësuar dokumentet e vetingut.

SHKURTE
Hoxha kërkon rikthimin e dënimit me
vdekje, Vlahutin: Nuk pranohet nga BE
LEZHË - Hoxha i xhamisë së Lezhës, Agim Terezi,
gjatë Forumit Qytetar për Sigurinë Publike ku ishin
të pranishëm dhe ministri i Brendshëm, Fatmir Xhafaj
dhe ambasadorja e BE-së, Romana Vlahutin kërkoi
rikthimin e dënimit me vdekje. Kërkesa e tij vjen pas
apelit të bërë pak ditë më parë nga babai i Vladimir
Kurtit, që kërkoi rikthimin e dënimit me vdekje duke
nisur nga djali i tij, i cili
akuzohet për vrasjen e
Agim Buçit, pronarit të
marketit në Kamëz. "Akoma e ndjej dhimbjen e
familjes Buçi në Kamëz
dhe dhimbjen e babait të
atij djalit që u bë vrasës.
Shqipëria është rast i
veçantë dhe në Europë
duhet të pranohet si një
rast i veçantë. Nëse rikthehet dënimi me vdekje,
do të zgjidhen shumë
plagë sociale që kanë
mbërthyer vendin. Ne si komunitet mysliman do
lobojmë në Parlament nëse jepet drita jeshile prej
jush", tha hoxha Agim Terezi. Ndërkaq, ambasadorja
Vlahutin u shpreh se BE nuk e pranon dënimin me
vdekje. "Ky është një sugjerim që bëhet, por duhet të
dini se ka disa vlera themelore që do të thotë, jeta e
çdo njeriu duhet mbrojtur. Ka një shtet të së drejtës,
një shtet që ne po përpiqemi shumë të ndihmojmë që
të funksionojë. Dënimi me vdekje nuk pranohet nga
BE", tha Vlahutin.

Anëtari i këshillit bashkiak, protestë para
gjykatës: Neveri për gjakpirësit e popullit
KUKËS - Anëtari i Këshillit Bashkiak të Kukësit, Basri Elezi ka protestuar mëngjesin e djeshëm para
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kukës kundrejt një dënimi që sipas tij është i padrejtë. Elezi tha se i është
dhënë një dënim ku është shkelur Kushtetuta. Ish-kryetari i këshillit bashkiak i ka quajtur gjyqtarët dhe
prokurorët të korruptuar, pasi është dënuar para një
muaji me 80 orë punë të detyrueshme për një dënim të
20 viteve më parë për leje qarkullimi. Gjithashtu, Basri Elezi i ka bërë apel kryeprokurores Arta Marku për
marrjen e masave kundrejt këtyre gjykimeve të padrejta. Në pankartën që mbante para vetes shkruhej:
"Shpreh neveri për këto gjakpirsa të popullit të pafajshëm. Gjykata dhe Prokuroria me prokuror Rita Gjati,
Etmond Karriçi, Isuf Shehu, Granit Çipi, shkelësit e
Kushtetutës, gjakpirësit e popullit, viktima e tyre jam
edhe unë". Ndërkaq, ka reaguar Gjykata e Kukësit duke
deklaruar se Basri Elezi është deklaruar fajtor me vendim numër 55-2017-797 të datës 18,07,2017 për veprën
penale falsifikim i vulave, i stampave ose i formularëve
parashikuar nga neni 190 i Kodit Penal dhe në bazë të
kësaj dispozite, ky shtetas është dënuar me 3 muaj
burgim. Ndërkohë, në bazë të nenit 63 të Kodit Penal
shtetasit Basri Elezi i është pezulluar vuajta e dënimit
duke e zëvendësuar me përmbushjen e një punë 80 orë
në interes publik pranë Bashkisë Kukës.

REPUBLIKA E SHQIPERISE

United Nations Development Programme

BANKA E SHQIPERISE
DEPARTAMENTI I ADMINISTRIMIT
SEKTORI I PROKURIMIT

VACANCY ANNOUNCEMENT
The UNDP office in Albania is
consultancy vacancy.
Job ID:
Post Title:
Duty station:
Duration of Assignment:
Type of Contract:
Educational Background:
Work Experience:

Deadline for Application:
Job Description:

TENDER I HAPUR KOMBËTAR

looking for a qualified candidate who could fill the following
15982
Admin/Finance Assistant
Tirana, Albania
1 year with possibility of extension
Service Contract (SC)
Bachelor degree in economics, finance, business administration or
other related fields.
Five (5) years of relevant experience in project implementation envi
ronment; At least three (3) years of work experience in accounting
and/or office administration roles; Experience in managing multiple
financing resources as well as in contract management; Excellent
computer skills in Windows environment, knowledge of internet
communications, command of MS Office applications (Word, Excel,
and Power Point), and experience in the use of web-based
management systems.

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Rinovimi i suportit vjetor për storage
HPE 3 PAR StoreServ 7200c për Bankën e Shqipërisë”

10/05/2018 (Midnight New York, USA)
Available at UNDP site:
http://www.al.undp.org/content/albania/en/home/operations/jobs/

Përshkrimi: Blerje dokumente tenderi për tenderin me objekt: “Rinovimi i suportit vjetor për storage
HPE 3 PAR StoreServ 7200c për Bankën e Shqipërisë”

Interested and qualified candidates are requested to submit their application online only (available at
http://www.al.undp.org/content/albania/en/home/operations/jobs/). Incomplete applications will not
be considered. Only short-listed candidates will be notified.

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender
i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 2.200.000 Lekë”.
Dokumentet e tenderit mund të tërhiqen pranë Sektorit të Prokurimeve të Departamentit të Administrimit,
të Bankës së Shqipërisë, me adresë: Rruga e Dibrës, Kompleksi “Halili”, Kulla A, Tiranë, Tel.
042419411(ext. 4251), çdo ditë nga ora 10.00 – 13.00 nga çdo person i autorizuar, me paraqitjen e një
kërkese me shkrim. Tërheqja e dokumenteve mund të bëhet vetëm pasi të keni bërë paraprakisht
pagesën e pakthyeshme prej 500 Lekë, pranë një banke tregtare në llogarinë e Bankës së Shqipërisë
sipas detajeve të mëposhtme:
Përfituesi:
BIC:
IBAN:

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

Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit, në
Bankën e Shqipërisë, deri më datë 29 Maj 2018, ora 11:00, kohë në të cilën do të hapet edhe tenderi,
ku ftohen të marrin pjesë kandidatët ose përfaqësuesit e autorizuar të tyre.
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Lënda në të cilën po aplikohet sistemi i ri

Standardi dhe projekti “CleanScore”

“CleanScore”, risi për universitetin/ Administratori: Luftojmë fenomenin e notës së pamerituar

“Luarasi” fillon korrigjimin automatik të provimeve
Elvin Meka: Synojmë rritjen e transparencës në vlerësimin e studentëve

“

Voltiza Duro

K

olegji Universitar
“Luarasi” ka filluar
të zbatojë për herë të
parë
projektin
“CleanScore”, i njohur
ndryshe edhe si korrigjimi
automatik i provimeve.
Nëpërmjet kësaj risie të ofruar nga ky institucion elitar i arsimit të lartë, synohet që të rritet transparenca në vlerësimin e studentëve, si dhe të përmirësohet cilësia e mësimdhënies duke zëvendësuar
librat aktual me versione
cilësore të njohura ndërkombëtare. Aktualisht ky
projekt dhe standard ka filluar të zbatohet në lëndën
“Institucionet financiare
dhe tregjet e kapitaleve”, që
zhvillohet në programin e
studimit master shkencor
“Financë-Bankë” te “Luarasi”. Në një intervistë për
“Gazeta Shqiptare” administratori i këtij universiteti, prof.asoc.dr. Elvin Meka
tregon se zbatimi i projektit “CleanScore” synon
vendosjen e një standardi të
lartë cilësie dhe transparence, në drejtim të kontrollit të dijeve të studentëve.
Ai më tej thekson se ky
standard i ri do të luftojë
fiktivitetin e notës dhe abuzimeve, e do të sjellë një
vlerësim sipas meritokracisë të studentëve, studim
sistematik dhe logjik, si dhe
përdorim intensiv të literaturës së detyrueshme.
Gjithashtu, Meka bën me
dije se kjo risi po shihet

Administratori i Kolegjit Universitar “Luarasi”, prof.asoc.dr. Elvin Meka
shumë pozitivisht dhe me
vlerë të shtuar nga studentët, pasi në thelb ky
sistem korrigjimi vlerëson
me drejtësi dhe paanshmëri
gjithkënd. Administratori i
“Luarasit” nënvizon se vetë
studentët kanë shprehur
dëshirën që pjesë e këtij projekti duhet të bëhen sa më
shumë lëndë.
Çfarë
është
“CleanScore”?
“CleanScore” është një
projekt i mbështetur nga
Fondi Shqiptaro-Amerikan
për Zhvillim, AADF, për korrigjimin automatik (të kompjuterizuar) të provimeve, që synon rritjen e
transparencës në vlerësimin e studentëve, si dhe
përmirësimin e cilësisë së
mësimdhënies, duke zëvendësuar librat aktual me
versione cilësore të njohura ndërkombëtare. Ky projekt kërkon të transformojë

tërësisht raportin StudentPedagog-Universitet në favor të cilësisë, duke minimizuar dhe luftuar fenomenin
e notës fiktive dhe të pamerituar.
Si është ndërtuar teza e
këtij sistemi?
Meqenëse këto provime
kërkojnë si parakusht përdorimin në lëndët respektive të librave të autorëve të
mirënjohur ndërkombëtarisht, edhe for mati i tezës
ndjek modelin e përdorur në
universitetet e huaja dhe
mbështetur në bankën e pyetjeve, të ndërtuara nga vetë
autorët e këtyre librave.
Konkretisht, tezat për mbajnë pyetje me alternativa
dhe ato logjike.
Cili është synimi i aplikimit të kësaj risie?
Zbatimi i projektit
“CleanScore” synon që edhe
në Kolegjin Universitar
“Luarasi” të vendoset një

standard i lartë cilësie dhe
transparence, në drejtim të
kontrollit të dijeve të studentëve, luftimin e fiktivitetit
të
notës
dhe
abuzivizmit, si nga pedagogët edhe nga studentët,
vlerësimin sipas meritokracisë së studentëve, të studiuarit sistematik dhe logjik,
si dhe përdorimit intensiv të
literaturës së detyrueshme.
Për më tepër, kjo risi synon
përdorimin gjithnjë e më të
gjerë të literaturës cilësore
ndërkombëtare, duke iu
larguar teksteve jocilësorë
universitarë, që fatkeqësisht vijojnë të përdoren
nga universitetet dhe studentët në Shqipëri.
Në cilat lëndë ka filluar
të zbatohet?
Momentalisht
është
vetëm 1 lëndë: “Institucionet financiare dhe tregjet e
kapitaleve”, që zhvillohet
në programin e studimit

Zbatimi i projektit
“CleanScore”
synon që edhe në
Kolegjin
Universitar
“Luarasi” të
vendoset një
standard i lartë
cilësie dhe
transparence, në
drejtim të
kontrollit të dijeve
të studentëve,
luftimin e
fiktivitetit të notës
dhe abuzivizmit
master shkencor “FinancëBankë”, ku ky projekt dhe
standard ka filluar të zbatohet. Kjo lëndë përdor një
libër të dy autorëve mjaft të
njohur,
si:
F ranco
Modigliani (nobelist) dhe
Frank J. Fabozzi, i cili është tashmë i përkthyer në
shqip, e që përdoret nga
shumë universitete në
SHBA dhe vende të tjera të
BE-së. Për vitin e ri akademik synojmë që të tjera
lëndë t’i bashkohen këtij
projekti dhe standardi,
duke forcuar kështu edhe
më shumë cilësinë e procesit akademik në Kolegjin
Universitar “Luarasi”.
A do të ketë më shumë

transparencë në korrigjimin
e
provimeve
mjet këtij sistemi?
nëpërmjet
nëpër
Patjetër që transparenca në korrigjimin e provim eve
nëpër mjet
“CleanScore” është e plotë
dhe maksimale, ku pedagogu nuk ka asnjë mundësi të ndërhyjë në procesin e
vlerësimit të studentit,
duke shmangur kështu totalisht subjektivizmin në
vlerësimin me notë të studentit. Në finale, ky është
dhe thelbi pse ekziston ky
projekt.
A shprehen të kënaqur
studentët në lidhje me aplikimin e kësaj risie?
Nga komentet dhe
vlerësimet e dhëna prej
tyre, del se një sistem i tillë
shihet shumë pozitivisht
dhe me vlerë të shtuar nga
studentët, pasi në thelb ky
sistem korrigjimi vlerëson
me drejtësi dhe paanshmëri
gjithkënd, për aq sa student/i/ja ka studiuar dhe
ka mësuar. Gjithashtu, studentët janë të mendimit se
më shumë lëndë duhet të
jenë pjesë e këtij projekti
dhe standardi. Personalisht mendoj se studentit shqiptar i nevojitet një
vlerësim i drejtë për njohuritë e tij dhe mbi të gjitha
ai/ajo ka nevojë të studiojë
me literaturë cilësore
ndërkombëtare, me qëllim
që të jenë sa më të mirëpërgatitur përballë të gjithë
sfidave të së nesërmes, jo
vetëm brenda Shqipërisë,
por dhe jashtë saj. Pikërisht zbatimi i projektit
“CleranScore” dhe standardit të lartë që ai vendos
përbën një garanci të mirë
në këtë drejtim.
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Lista e plotë/ Ja kur duhet të paraqiteni pranë Komisionit Mjekësor të Caktimit të Aftësisë për Punë

Kempi, shpallen emrat e 264 personave
që do të kryejnë kontrollet mjekësore

Voltiza Duro

I

nstituti i Sigurimeve Sho
qërore ka shpallur emrat
e personave që do t'i nënshtrohen kontrolleve mjekësore në KMCAP Epror gjatë
muajit maj për të marrë pensionin. "Gazeta Shqiptare"
publikon sot listën me emrat e 264 personave që duhet
të kryejnë ekzaminimet
brenda muajit pranë Komisionit Mjekësor të Caktimit
të Aftësisë për Punë. Këta individë, në rastin që nuk do
t'i nënshtrohen kontrollit
mjekësor, nuk do të mund të
marrin apo rimarrin pensionin e invaliditetit nga ISSH.
Të gjithë ata persona që
bëhen të paaftë për çdo veprimtari ekonomike dhe kanë
dëmtime fizike apo gjym-

ISSH: Nëse nuk kryeni ekzaminimin, nuk mund të përfitoni pension
time të forta, duke përfshirë
verbimin, iu lind e drejta për
pension invaliditeti. Për të
përfituar këtë lloj pensioni
të plotë, të reduktuar dhe të
pjesshëm, përfituesi ose i
autorizuari me prokurë
paraqitet në ALSSH të vendbanimit, sipas regjistrimit

në gjendje civile, për të bërë
kërkesën e përfitimit të pensionit të invaliditetit. Përfituesi për pension invaliditeti ose i autorizuari me
prokurë, së bashku me
kërkesën, duhet të paraqesë
dhe
dokumentat
që
vërtetojnë moshën e identi-

tetin, ato që vërtetojnë periudhat e sigurimit dhe llojin
e punës si dhe dokumentat
që vërtetojnë të ardhurat e
realizuara e gjendjen shëndetësore. Ky dokumentacion i dorëzohet mjekut të
ekspertizës, i cili pas verifikimit njofton datën për të

kaluar në KMCAP, ose i
kthen mbrapsht dokumentat per pasaktësi. KMCAP
në mbledhjen e tij shqyrton
paraprakisht dokumentat,
njofton dhe egzaminon të
sëmurin, merr vendimin
përkatës jo në prani të tij,
dhe kryetari i KMCAP-it ia

komunikon zyrtarisht të
sëmurit gojarisht dhe
nëpër mjet vërtetimit tip.
Kundër këtij vendimi i
sëmuri ose invalidi mund të
ankohet te KMCAP-i Epror.
Ankesa bëhet me shkrim
dhe dorëzohet në DRSSH
përkatëse.

LIST
A E PERSON
AVE QE DO TË P
ARA
QITEN NË KMCAP EPR
OR PËR MU
AJIN MAJ 2018
LISTA
PERSONA
PARA
ARAQITEN
EPROR
MUAJIN
Nr

Emër

Mbiemër

KMCAP

Data

KARDIOLOGJI
1
GEZIM
2
MIRJANA
3
MARIME
4
BUKURI
5
ANTON
6
ESAT
7
RASIM
8
SKENDER
9
KUDRET
10
ARTAN
11
GEZIM
12
YLLI
13
TATJANA
14
VEPRORE
15
ABAS
16
DITURIJE
17
ADRIAN
18
MANUSHAQE
19
ROBERT
20
BENI
21
VIKTOR
22
FATMIR
23
SABAH
24
NAIM
25
VASEL
26
TOM
27
NDUE
28
NDREC
29
VLADIMIR
30
PELLUMB
31
ALI
32
AZIS
33
YLLI
34
STEFAN
35
HASAN
36
JONUZ
37
SAIMIR
38
AZEM
39
HAXHIRE
40
ARDJAN
41
LAVDIM
42
XHEVAHIRE
43
SKENDER
44
SHEFQET
45
MARJETA
46
GEZIM
47
SHPRESA
48
BEXHET
49
YMER
50
LEME
51
SELMAN
52
STAVRI
53
DILAVER
54
FUAT
55
FATIME
56
ALBERT
57
MIMOZA
58
BAJRAM
59
FATMIR
60
SELAMI
61
FATIME
62
ROMEO
63
AJET
64
ARBEN
65
LORENC
66
DHIMITER
67
LUMTURIJE
68
PANAJOT
69
AHMET

BASHO
HASAJ
GJOKA
NEBIAJ
HAXHIU
ALLA
LUSHA
BRAHOLLARI
IBI
GORA
SEREZI
ZESLLARI
HAXHI.
MUHARREM
SULO
ZACELLARI
BARDHI
YZELLARI
EMINI
KOSTURI
XHEMOLLARI
PLLOCA
VADOHEJ
RAMAJ
BRAHIMAJ
GILAJ
NIKOLLI
TUCI
ALIU
MALI
POLO
ÇELA
PASHO
MERKURI
HARIZAJ
ORMËNAJ
OSMËNI
ÇIMLI
ABAZI
BURRAJ
GOLIKA
LUMSHI
PAJA
IDRIZI
KUPI
HASA.
BEZHANI
ÇEKREZI
MUSTA
LUKA
HAKA
LUSHI
EMINI
GJERANI
BASRIU
KOCI
DODAJ
RAMADANI
BRAMETA
HYSA
HYSA
STAMOLLA
LAMÇE
IBRO
TURUKU
AJDINI
SHEHI
SELMANAJ
LILA

KARDIOLOGJI
KARDIOLOGJI
KARDIOLOGJI
KARDIOLOGJI
KARDIOLOGJI
KARDIOLOGJI
KARDIOLOGJI
KARDIOLOGJI
KARDIOLOGJI
KARDIOLOGJI
KARDIOLOGJI
KARDIOLOGJI
KARDIOLOGJI
KARDIOLOGJI
KARDIOLOGJI
KARDIOLOGJI
KARDIOLOGJI
KARDIOLOGJI
KARDIOLOGJI
KARDIOLOGJI
KARDIOLOGJI
KARDIOLOGJI
KARDIOLOGJI
KARDIOLOGJI
KARDIOLOGJI
KARDIOLOGJI
KARDIOLOGJI
KARDIOLOGJI
KARDIOLOGJI
KARDIOLOGJI
KARDIOLOGJI
KARDIOLOGJI
KARDIOLOGJI
KARDIOLOGJI
KARDIOLOGJI
KARDIOLOGJI
KARDIOLOGJI
KARDIOLOGJI
KARDIOLOGJI
KARDIOLOGJI
KARDIOLOGJI
KARDIOLOGJI
KARDIOLOGJI
KARDIOLOGJI
KARDIOLOGJI
KARDIOLOGJI
KARDIOLOGJI
KARDIOLOGJI
KARDIOLOGJI
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Art Designer: Nevila Samarxhi

Më në fund,
zbulohet
dashuria e fshehtë
• FOTO/ Balerinë apo modele? Vajza që i rrëmbeu zemrën shkrimtarit.
E quajtur “muza” e shkrimeve të tij, ja kush është frymëzimi i autorit shqiptar

ÇFARË KA NDODHUR ME
ALMEDËN? SHFAQET
E MËRZITUR NË VIDEO
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FOTO/ Orinda Huta shtatzënë?
Ja detajet që e nxjerrin zbuluar

E

dhe pse do t’ju duket e pazakontë, unë them se nuk është! Në
daljet e saj të fundit, jo vetëm bukuroshja për të cilën jemi duke
folur në këtë rast, Orinda Huta, por edhe rastin e kaluar, Xhensila
Myrtezaj, tentuan ta fshehin faktin se janë shtatzënë. Nuk jemi të parët
që e kemi vënë re dhe as të fundit kur këngëtarja të kalojë dhe disa
muaj dhe të pranojë më në fund shtatzëninë e saj. Ardhja e një fëmije
në jetë është një lajm jashtëzakonisht i veçantë dhe shumë i bukur. Aq
i bukur sa mesa duket Orinda ka dashur të mos ta ndajë me ndjekësit
e saj në “Instagram” duke mohuar lajme të tilla. Por në daljen e saj të
fundit, “Kush vjen për drekë”, Orinda duket paksa me bark më të fryrë
se zakonisht dhe ajo që bie akoma dhe
më tepër në sy është forma që krijohet
rreth barkut në fustanin që ajo ka
zgjedhur të veshë në shtëpi me Blerina
Bombajn. Më poshtë do t’ju sjellim një
kolazh fotosh që ngrenë dyshimet tona
për shtatzëni të mundshme. Dhe nëse
është e vërtetë dhe si në rastin e
Xhensilës, edhe Orinda zgjedh të heshtë
pasi të kalojnë “muajt kritikë”, urojmë që
gjithçka t’i shkojë mirë!

Ja kush është këngëtarja
shqiptare me famë botërore
që arrin milionin e parë

M

ë në fund edhe Era Istrefi ka grumbulluar një milion ndjekës në faqen
e saj në “Instagram”. Me këtë rast ajo e ka bërë një postim në po
këtë rrjet social, duke shkruar: “U bëmë një milion. Ka qenë një rrugë e
gjatë. Mezi pres t’ju tregoj se çfarë pason dhe çfarë kam qenë duke
punuar gjithë këtë kohë. Ju dua!!!”. Kënga e fundit e postuar nga Era
është “Origami” në bashkëpunim me DJ Maphorisa, e cila për një muaj
ka grumbulluar rreth katër milionë klikime.

Dorina Mema poston foto
provokuese. Noizy habit
me reagimin e tij

A

jo njihet për trupin e saj super të palestruar dhe me forma ideale
që me siguri do e donin shumë femra po aq sa do ta adhuronin
dhe meshkujt. Trajnerja e fitnesit dhe kampionia në bodybilding ka
mahnitur me postimet e saj më të fundit, aq sa ka tërhequr dhe
vëmendjen e reperit Noizy. Dorina Mema është shfaqur mjaft e
ekspozuar me një fustan super të shkurtër. “PHOTOSHOP” – ka
shkruar Noizy në postimin e saj duke u munduar të provokojë
Dorinën, e cila e ka kuptuar mjaft mirë mesazhin e reperit. “Hahaha
jena bo për mall my bro!”, ka shkruar ajo pas postimit të tij. E pse jo,
me një trajtim që bën Dorina për ta mbajtur trupin në superformë, të
gjithë do ta barazonim me një photoshop!

Klaudia Pepa çmend në shtrat
fansat, hap këmbët dhe…

M

jaft më me postime prej një ‘një vajze të mirë’! Tashmë balerina e
shumëpërfolur, Klaudia Pepa është rikthyer plot vrull. Ajo ka ndarë
në “Instagramin” e saj një video ku bën ‘akrobacira’ në shtratin e saj. Si
gjithmonë publikimet e saj ngjallin mjaft debate e komente nga fansat.
‘Kur qëndron gjatë gjithë ditës në shtëpi’- ka shkruar Klaudia krah
videos së saj. Siç duket rutina e saj nuk është aspak e qetë dhe aq më
pak e bezdisshme. Dhe të menjëhershme kanë qenë reagimet në këtë
post. Të presim ‘shpërthimin’ e radhës!
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“Djemtë s’i zë nata...” Aurela
Gaçe ndryshon look duke
kënduar këngën e Sonit

A

jo është padyshim një nga këngëtaret me një energji të
pashterueshme, mund të themi, kudo që shkon e kudo që e
shohim. Por jo vetëm kaq, ajo njihet jo vetëm për zërin e saj potent,
por, gjithashtu, edhe për imagjinatën e shfrenuar që ka për të
eksperimentuar dhe për të provuar tendencat e saj të ndryshme në
look. Po flasim pikërisht për këngëtaren e njohur, Aurela Gaçe, e
cila, duke qenë se performon çdo fundjavë në klubin e saj, dëshiron
të vijë me look të ndryshëm në dalje të ndryshme. Edhe kësaj radhe
ka preferuar të bëjë një extension (shtim) të flokëve duke kënduar
nga salloni ku ishte duke u përgatitur një nga këngët e famshme të
Soni Malajt “E vogla”. E pse jo, me flokë të gjata (mbase të bardha,
kësaj radhe) dhe me stil të papërmbajtshëm rock ‘n roll, Aurela
Gaçe do të shpërthejë mbrëmjen e të premtes!
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Çfarë ka ndodhur me Almedën?
Shfaqet e mërzitur ndërsa
poston videon

B

ukuroshen shqiptare, Almeda Abazi e shohim tashmë çdo të premte
mbrëma nën drejtimin e emisionit të njohur në Vision Plus, “Dancing with
the stars”. Por, gjithashtu, ajo është aktive edhe në rrjetet sociale duke postuar
herë pas here foto dhe video nga përditshmëria e saj. Kësaj radhe, ajo që na
bëri përshtypje është një video e fundit e postuar prej saj ku paralajmëron
ndjekësit për mbrëmjen e sotme. Deri këtu shumë mirë, por ajo që tërhoqi
vëmendjen ishte shprehja në fytyrën e saj. Në video ajo dukej e mërzitur apo
edhe e lodhur. Ndërkohë që kujtojmë se para kësaj videoje kishte postuar një
foto të bashkëshortit të saj, aktorit turk me një shprehje me zemra mbi të. A
mos do të thotë kjo se Almedën e ka marrë malli për bashkëshortin dhe mezi
pret që ta takojë. Kaq shpejt u mërzit në Shqipëri?

Më në fund! Këngëtarja
shqiptare sjell surprizën
që të gjithë mezi po prisnim

T

ë gjithë jemi të vëmendshëm dhe në korent të ngjarjeve të
ndryshme që ndodhin jo vetëm me vipat tanë në Shqipëri, por
edhe më gjerë.
Kësaj radhe po
flasim pikërisht për
një nga këngëtaret
shqiptare që na ka
bërë krenarë me
përfaqësimin e saj
në mbarë botën,
por, gjithashtu,
edhe me
vlerësimin që i
është bërë nga
këngët dhe
performimet e saj.
Rita Ora,
këngëtarja me
origjinë kosovare,
kësaj radhe ka
paralajmëruar në
profilin e saj në
“Instagram”,
lançimin e këngës
së saj të fundit në
11 maj “Girls”
(Vajzat). Me siguri
që do të jetë një hit
i radhës i
bukuroshes Ora, e
cila prej kohësh po
korr sukses në
mbarë botën.
Ndërkohë që këngëtarja është duke u marrë me turin e saj nëpër
botë, dhe aktualisht është ndalur të performojë në Xhakarta të
Indonezisë.

Ç’po ndodh kështu?
“Mos i thoni Xhensilës”,
Xhensila qan e Besi qesh
me reagimin e saj

P

as një periudhe të gjatë këmbënguljeje nga të gjithë mediat e më
gjerë, këngëtarja e njohur, Xhensila Myrtezaj e pranoi shtatzëninë.
Por ky është vetëm fillimi. Vizitat tek mjeku për të parë ecurinë e
shtatzënisë do të jenë të përhershme deri në muajin e nëntë. Ajo që
nuk na i priste mendja as ne, por as vetë Besit është reagimi i saj në
çdo vizitë që bën tek doktori. “Lot, lot, lot me këtë video, edhe në
videon e dytë, shikoni rezultatin e shtrëngimit të dorës. Nis e qan
akoma pa dal nga shtëpia ditën që ka analizat. Hahhaahahah, mos i
thoni gjo Xhensilës. Hahaha”, kështu shkruan aktori i humorit krahas
videos të publikuar në “Instagram”. Aty vihet re Xhensila, e cila është
duke bërë disa analiza në krah dhe ndërkohë është duke qarë. Në
videon e dytë shihet se sa shumë e ka shtrënguar dorën duke lënë
shenjë në gishtin ngjitur me unazën. Mesa duket bukuroshja i paska
shumë frikë gjilpërat. Imagjinoni çdo të bëjë kur të lindë!
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Flet ish-finalistja e “BB7”: Është formati që nuk fiton gjithnjë ai që e meriton

Rrëfehet

JONA
KALEMAJ:
Ja cila është frika ime më e madhe në jetë

E

dhe pse jashtë sh
tëpisë më të famshme
në Shqipëri, nuk kanë
se si të mbeten jashtë fokusit
tonë personazhet, të cilat aty
fituan edhe famën edhe simpatinë e teleshikuesve. Në
fokusin tonë këtë radhë është Jona Kalemaj, finalistja e
“Big Brother 7”, e cila vjen në
një intervistë ekskluzive për
“Bluetooth” të “Gazeta Shqiptare” duke na rrëfyer jetën
e saj të re të mbushur plot me
dashuri. Tashmë nënë e dy
vajzave, Jona na tregon për
“pendesën” më të madhe që
ka në jetë si dhe cila është
fitorja e saj më e madhe nga
‘Big Brother’. Gjithashtu, ajo
na rrëfen të vërtetën mbi disa
thashetheme të ngritura në
adresë të bashkëshortit të
saj.
“Shumë fjalë kanë qarkulluar lidhur me një fëmijë që
bashkëshorti juaj ka para se
të martohej me ju. Është e
vërtetë?”
Për më tepër lexoni intervistën e mëposhtme

“S’do ta besoni, por s’ka ditë
mos t’i kërkoj falje Zotit”

Pamela Aliaj

Tashmë nëna e dy vajzave, pas ardhjes në jetë
të Santës. Si ndihet tani
Jona?
Pas ardhjes në jetë të
Santës, Jona ndihet njeriu
më i mbushur në botë. Nga
ana shpirtërore e kam plot,
kam dy duart plot dhe me
mjaftojnë. Por dhe shtëpinë
e kam plot. Pra, them se jam
e plotësuar mjaftueshëm.
Me çfarë merret tani
Jona përveçse e përkushtuar ndaj vajzave?
Momentalisht nuk kam asnjë detyrim tjetër veç vajzave.
Po mbaroj një fakultet të dytë
për Drejtësi dhe ndoshta pasi
të lehtësohem pak nga këto
anë, do mendoj të nis diçka
me cilën të merrem.
Në një dalje të fundit
thatë se BB ju ka njohur
me dashurinë e jetës. Si e
kuptuat që ishit për njeri-

tjetrin? Ishte dashuri që me
shikim të parë apo..?
Po, kam thënë që me
bashkëshortin u njoha falë atij
programi edhe pse më mbrapa më ka sqaruar që ai

s’është se e ka ndjekur
shumë, pasi atë periudhë ishte vajtje-ardhje në Shqipëri
dhe jashtë, por ato dy herë që
e ka parë i ka mjaftuar për t’i
vënë synim vetes që të më

njihte e të më bënte për vete
në një kohë fare të shkurtër.
Nuk mund të them që ishte
dashuri me shikim të parë se
s’para besoj në këto shikime.
Por duke u njohur çdo ditë, lin-

di ajo ndjenjë e bukur. Ne
s’kuptuam që ishim për
njëri-tjetrin, sepse s’ka
njerëz perfekt që të ngjisin
në mënyrë perfekte me
njëri-tjetrin. Ne jemi takuar
në një moshë relativisht të
pjekur dhe u munduam
t’i përshtateshim njëritjetrit. Deri sa kuptuam
që unë isha shtatzënë
dhe kjo i vuri vulën marrëdhënies tonë. Dhe ne
si çdo çift kemi pasur
ulje-ngritjet tona, normalisht, por, siç thashë,
po të dish të përshtatesh, i kalon dhe ato
zënkat në çift.
Shumë fjalë kanë
qarkulluar lidhur me
një fëmijë që bashkëshorti juaj ka para
se të martohej me ju.
Është e vërtetë? Si
reagoni ndaj lajmeve
të gënjeshtërta?
Sa për fëmijën që
mori dhënë lajmi,
s’është absolutisht e
vërtetë. Më besoni që do
e thosha pa pikën e
turpit, sepse fëmija
s’është kurrë turp, nëse
do e kishte një të tillë. Nuk
e kuptoj deri ku arrijnë të shpifin portalet dhe gojët e liga e
dashakeqe. Unë, në fakt, u
bëra xhind, por im shoq as
nuk e prishi terezinë fare.
Madje qeshte dhe thoshte
“qesh zemër se s’kemi pse
mërzitemi për diçka që
s’është e vërtetë. Le të flasin
sa të duan”. Reagimi im, në
fakt, ndaj këtyre shpifjeve nuk
mund të them se ka qenë i
qetë, pasi sado mos të jetë i
vërtetë lajmi, arrin që të
ndikojë te çdokush një
gënjeshtër e të tilla përmasave.
Para se të vinte në jetë
vogëlushja Santa ju thatë
që nuk ishit gati për të,
sepse e donit të ishte
djalë. Si do të reagoni,
nëse një ditë ajo do të zbulojë të vërtetën?
Ndoshta s’do ta besoni,
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por s’ka ditë mos t’i kërkoj falje Zotit. Sa herë e shoh, sa
herë e puth, them “më fal, o
Zoti im”. Santa një ditë do
rritet dhe do jem unë ajo që
do ia tregoj e para faktin që
doja të ishte çun. E kam vuajtur( pa gënjeshtra) faktin e
gjinisë, por duke u bërë
psikolog i vetes arrita të bëja
paqe me veten, me Zotin
dhe me Santinën.
Nëse do t’i riktheheshit
“Big Brother”, çfarë do të
ndryshonit në marrëdhënie me njerëzit apo
edhe me atë që ju keni
transmetuar?
Nëse do t’i rikthehesha
“Big”-ut, nuk do ndryshoja
asgjë në lidhje me karakterin tim. Unë kështu jam dhe
s’mund të ndryshoj që t’i
pëlqej publikut. Kush më
pëlqen e më do për këtë që
jam. Është bërë bajate
shprehja “kam qenë vetvetja”, por do e them: Atje kam
qenë UNË 100%. Ndoshta
do mundohesha ta jepja pak
më të qartë mesazhin që
njeriu mund të gjunjëzohet
shumë herë në jetë. Mund të
ketë tërmete në jetë që të të
tundin fort themelet e tua,
por duhet gjetur gjithmonë
ajo forcë që të që vazhdosh
të ngrihesh e të ecësh sërish. Nuk duhet humbur kurrë ajo shpresa e fundit.
Po të ktheheshit pas a
do ta tregonit në këtë format sërish humbjet që
keni pasur në jetë?
Normalisht që do e tregoja. Ndaj e thashë dhe më
parë që do e përcillja pak më
të fortë mesazhin tim për
gjërat që më kanë ndodhur
në jetë. Te kjo pjesë unë
s’kam bërë 100% tim dhe
pikërisht këtë gjë do e kisha
bërë ndryshe.
Si e shihni ju si format
“Big Brother” në Shqipëri? Çfarë nuk ju
pëlqen ose do të donit të
ndryshonit?
Kam kuptuar që është një
format që ka rregulla dhe një
mundësi shumë e mirë për
dikë që do të transmetojë
ose të përcjellë një mesazh,
por, gjithashtu, është një format të cilin nuk e fiton ai që
e meriton vërtet.
Cila është eksperienca
që ka ndikuar tek Jona
brenda BB që ju ka ndryshuar?
Mua s’më ka ndryshuar
absolutisht asgjë si person
në karakterin tim. Thjesht më
zbukuroi jetën me të mirat që
më solli pas.
Cili është mesazhi që
keni për nënat e reja që
do të sjellin në jetë një
fëmijë,
qoftë
të
padëshiruar për një
pjesëtar të familjes?
Është gjëja më e bukur që
do mbash në krahë do e
përqafosh do i marrësh erë,
nesër pasnesër. Do keni parajsën në duar dhe kjo është

lumturia më e madhe në jetë!
Mesazhi i vetëm është “Ti
grua, femër, nënë! Duaje fëmijën tënd me gjithë forcën e
shpirtit, madje as mos ik ta shohësh fare se çfarë gjinie është.
Çfarëdo të jetë, është engjëll,
është bekim, është urata e Zotit.
A është gati Jona për një
fëmijë të tretë? A do të donit

SPECIALE - 17

të ishte djalë?
Jo, është shumë shpejt për
të menduar për një të tretë.
S’dua të them “JO” të prerë,
pasi kurrë nuk i dihet. Ato janë
punët e Zotit dhe ne s’duhet të
bëjmë plane pasi qesh Zoti me
planet tona. Por për momentin
them se kam dy duar plot.
Kush është dashuria më

e madhe në jetë e Jonës?
Personi më i rëndësishëm?
Mesa fola më sipër, besoj se
e kuptoni ashtu si çdo nënë do
më kuptonte dhe do më jepte
të drejtë. Vajzat e mia. Ato janë
pasuria ime më e madhe. Ato
janë një për mua, dhe asnjë
tjetër s’vjen para tyre.

Në një dedikim të bërë
bashkëshortit i kërkonit
ndjesë që nuk ia thoshit
shpesh sa e doni. Pse?
Unë bashkëshortin tim e dua
me gjithë forcën time dhe e
adhuroj, sepse është një njeri
me shpirtin më të mirë në botë.
Nuk ia them shpesh, jo për faktin se nuk e dua, por ndonjëherë të rrjedh dita shumë vrullshëm me gocat, me familjen
time, me motrat që flas çdo ditë,
me mamin, me vjehrrën. Aq
shumë herë e them fjalën “të
dua “ brenda ditës dhe ndoshta pasi kalojnë 2-3 ditë, kuptoj
që kam harruar t’ia them dhe
bashkëshortit tim. E harxhoj
këtë fjalë më tepër për vajzat.
U mundova t’ia them nëpërmjet poezisë që e dua dhe pse
s’ia them shpesh.
Cila është frika më e madhe në jetë e Jonës?
E kam dhe unë një frikë, në
fakt, që më mundon paksa pasi
pa atë s’mund të besh dot gjë.
Është makina. Unë në makinë
eci tmerrësisht shumë ngadalë sa shpesh herë, im shoq më
thotë: Je bërë si gjyshe në timon, por më pak shpejtësi nuk
të gjen asgjë.” S’e di kur do ta
kaloj këtë frikë.
Frika juaj lidhet me humbjen që keni pasur në jetë?
A mendoni se do të mund
ta kaloni?
Ndoshta, dhe nga ajo
ç’kam kaluar. Po s’di ç’të
them. Ndoshta dhe e kaloj.
Dhe unë dua shumë ta kaloj,
por dhe po s’e kalova s’ka gjë
pasi them se më ka bërë mirë,
sepse kam më shumë kujdes
në makinë tani.
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Foto/ Balerinë apo modele? Vajza që i rrëmbeu zemrën shkrimtarit

Më në fund, zbulohet dashuria
e fshehtë e Albatros Rexhajt
E quajtur “Muza” e shkrimeve të tij, ja kush është frymëzimi i autorit shqiptar

Pamela Aliaj

M

besim si gjithmonë
prapa kuintave për të
nxjerrë në fokus
dashuritë e reja apo edhe ato
të vjetra të VIP-ave tanë që
rikthehen në vëmendjen e
tyre. Kësaj radhe nën lupën
e fokusit tonë është autori i
njohur i librave si në Shqipëri
ashtu edhe në Kosovë, Albatros Rexhaj. Autori i librave si
“Edith” apo “Zonja Z” duket
se së fundmi ka nisur një romancë, e cila e ka bërë atë
të jetë epiqendra edhe e
frymëzimeve të tij. Sipas
burimeve për “Bluetooth” të
“Gazeta Shqiptare” Rexhaj
ka gjetur tashmë gjysmën e
tij të cilën e ka quajtur edhe
“Muzën” e poezive dhe shkri-

meve të tij. Sipas burimeve
vajza që i ka marrë mendjen autorit të dashur shqiptar
është modelja Dania Bazaiti. Në postimet e tij të fundit, jo më larg se dje, vihet
re se në “Instastory” ai ka
hedhur një foto bardhezi ku
me mbishkrimin “duhani e
dëmton seriozisht shëndetin”, ai shfaqet me një
femër, e cila del me kurriz
nga kamera. Por duke parë
edhe në profilin e modeles
vihet re se një ngjashmëri
me atë të fotos. Ndërkohë
që, nga ana tjetër, autori
shqiptar është edhe fans i
kërcimeve latine ku shpesh
e shohim të jetë pjesë
pothuajse e pandarë e
mbrëmjeve latine që orga-

nizohen në kryeqytet. Edhe
pse duke parë fotot e postuara të tij nuk mund të
hasim ndonjë në të cilën
është duke kërcyer me Danian. Kjo tregon se autori
është i rezervuar dhe
kërkon ta ruajë hermetike
jetën personale. Dashuria
dhe muza e tij ka qenë

frymëzim i shumë prej poemave të fundit të Albatrosit. E pse jo, një ndjenjë që
sjell më tepër se një të
mirë, por vjen shumëfish
në rastin e autorit tonë.
Urojmë që kjo romancë të
zgjasë sa më shumë dhe
të shohim se çdo të sjellë
së shpejti muza dashurisë
së tij. Ndërkohë që kujtojmë se autori i librit “Zonja Z” më parë ka zbuluar në
një emision televiziv se kujt
i është dedikuar libri. “Zonja Z një nga dashuritë më
të mëdha në jetën time. Më
la me trauma! Zonja Z ka
qenë nga Prishtina, por ka

qenë e njohur dhe në Tiranë.
Por së fundmi mora një vendim, do jem siç s’kam qenë
më parë. Por s’po më del
mirë. Nuk funksionon as të
jesh i kujdesshëm, të vish në
kohë dhe mos t’ia lësh “seen”.
Por unë kam pasur dhe dama
të zeza në jetën time nga këto
obsesive, depresive, xhelozive”,-ka thënë Rexhaj. Urojmë
që “Muza” e tij, të mos jetë një
tjetër “Zonja Z” apo “damë e
zezë”, siç i ka quajtur më parë
autori femrat në jetën e tij.
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EKSPOZITA

Fatmira Nikolli

M

agjia e Bizantit, por edhe e Romës,
Kostandinopoja e Edmondo de
Amiçis, por edhe Iliria e Shenjtë e
Farlatit a ‘Çeta e Profetëve’ e Bogdanit, dy
botë që përplasen a pikëtakohen tek iliroarbërorët që sot - shekuj pasi murgjit a priftërinjtë i shkruanin nën dritën e qirinjve, i
shohin në një ekspozitë që rreket të përmbledhë, dorëshkrime të shenjta e të rralla në
një vend të pazakontë.
Shtëpia e ish-diktatorit Enver Hoxha shërben tashmë si strehë e një ekspozite, që nën
titullin “Urtësi e pashuar” shfaq vëllime të
rralla dhe të moçme të trashëgimisë që kemi
në latinisht, shqip, greqisht, osmanisht, persisht.
Me imazhet e tyre përballë (për kë nuk i
ka parë më herët) mundesh të imagjinosh
më lehtë, miniaturistët e Orhan Pamuk te
“Unë
jam
e
kuqja”.
Kapakë prej druri, shkronja nistore të lyera
në ar, dorëshkrime të ardhura nga punishtet libërshkruese të Kostandinopojës dëshmojnë me praninë e tyre një botë krejt tjetër,
ku megjithatë, lavdia rrekej t’i shkonte Krijuesit.
Kryeministri Edi Rama, nën kujdesin e të
cilit është çelur ekspozita, kishte shkruar
më herët se “një rrugëtim i ri muzeal, me
vëllimet më të rralla dhe më të moçme të
trashëgimisë sonë humaniste dhe
shpirtërore ju pret prej kësaj fundjave e deri
më 20 maj, në zemër të Tiranës, për të përjetuar nëpërmjet shqisave, një rrëfim unik të
Shqipërisë së vlerave dhe qytetërimit, në
zemër të Europës! Përmes një Urtësie të Pashuar. Vila 31 (ish-rezidenca e diktatorit) të
premte”.
Dje, fjalën e hapjes e mbajti Ardit Bido,
drejtor i Drejtorisë së Përgjithshme të
Arkivave, që e vuri theksin te lidhja e hershme e Shqipërisë me Europën.
Pas tij, fjalën e mori ambasadorja e BE-së,
Romana Vlahutin, për të cilën ekspozita është dëshmi e harmonisë fetare çka “tregon se
sa shumë, shqiptarët ndajnë me ne vlerat
europiane. Kjo duhet t’u tregojë drejtimin e
duhur atyre që janë zgjedhur për t’u drejtuar. Fakti që ekspozita bëhet në vilën e ishdiktatorit, që bëri gjithçka për ta fshirë praninë e Europës, është domethënëse. Fati europian i këtij vendi është i rrënjosur në të shkuarën, në traditën dhe harmoninë”. Kur
fjalën e mori kryeministri Edi Rama, ERTV
e shkëputi lidhjen, me gjasë për shkak të
valëve të dobëta.
Kur lidhja u rikthye, kryeministri foli për
arsyen pse ekspozita u hap në vilën e diktatorit. "Mirë se vini në këtë aktivitet të pazakontë dhe vend të pazakontë! Mund të ketë
tingëlluar e papritur, e çuditshme dhe e pakuptueshme, pse në këtë godinë të damkosur
në kujtesën tonë të përbashkët, që qëndron
si sfinks në zemrën që pulson gjaku i Tiranës,
të ndodhë që të jemi mbledhur për një
kremtim të një trashëgimie të thellë kulturore. E quajta shumë të arsyeshme atë që më
shpjeguan organizatorët. Më thanë që është
godina ku ka më shumë kundrime kalimtarësh për shkak të misterit që bart dhe
më përkon me një ide jo të re, por të pazhvilluar për ta kthyer këtë godinë në vendin ku
ndodhin rregullisht ato që i zoti i saj nuk do donte
kurrë t'i shihte të ndodhnin pranë hijes së tij".
Ai shtoi se, "ekspozita është një proces
rizbulimi për ne shqiptarët dhe proces zbulimi për miqtë e huaj, proces, në fund të të cilit
ne dhe ata kuptojmë më mirë që jemi një,
edhe pse fatet na kanë ndarë, këta në BE, ne
në E, këta matanë e ne këtej, në kërkimin e B
para E-së, jemi falë bashkëpunimit me ta, në
përpjekje ku shpeshherë mundohemi e ndonjëherë lëndohemi, se këtyre B-ja u mjafton
për të zvogëluar E-në tonë, që në fakt është
po aq e madhe sa B-ja e tyre. Ky aktivitet
dëshmon se Viti i Skënderbeut nuk është vit
tam-tamesh nacionaliste, siç u trembën, por
është vit i Eruopës me E të madhe, në kuptimin më të thjeshtë. Gjatë vizitës së tij, presidenti i Këshillit Europian, Tusk duke vlerësuar bashkëjetesën fetare në Shqipëri, në një
raport i cilësoi shqiptarët më eruopianë se
kombet e tjera. Ne nuk duam të jemi më eu-

Dorëshkrimet luksoze të
Kostandinopojës në vilën e Enverit
ERTV i ‘pret’ fjalën Ramës,
shkëputet lidhja pas mesazhit të
Romana Vlahutin

ropianët, por duam të jemi aq sa jemi. Por
duhet të këmbëngulim se asnjë europian nuk
është më europian se ne".

EKSPOZIT
A/
EKSPOZITA/
DORËSHKRIME
GREQISHT

Ka të paktën 37 dorëshkrime, në krye të të
cilave qëndrojnë kodikët e njohur të Beratit,
për çka media ka përcjellë në raste të ndryshme të dhëna të veçanta. “Kodikët e Purpurt të Beratit: Kodiku I dhe Kodiku II të
shekullit VI dhe IXX janë pjesë e trashëgimisë kulturore unike botërore. Kodiku i Purpurt i Beratit, Beratinus I është sot kopja
më e vjetër e digjitalizuar që gjendet online
në Bibliotekën Digjitale Botërore të
UNESCO-s, pra flasim për një pasuri botërore
dhe jo vetëm shqiptare”, tha Ardit Bido.
Për 15 ditë, nga ora 10.00-22.00 të mbrëmjes,
çdokush mund të bëjë udhëtimin e tij, në 14
shekuj histori.
Veç Kodikut të Beratit nr.1 (Kodiku i Purpurt), Kodikut të Beratit nr.2 (AUREUS ANTHIMI), Kodikut të Beratit nr.3.Ungjilltar
dhe
Kodikut
të
Beratit
nr.4.KATËRUNGJILLËSHI-t, ekspozohet
edhe Kodiku i Vlorës nr.5 (Katërungjillësh)
një dorëshkrim greqisht i shek.XII në pergamenë me dekore të punuara në tempera.
Po ashtu shfaqet Kodiku i Vlorës nr.10,
dorëshkrim greqisht i Minait, shek. XIV në
pergamenë me 305 fletë. Është një dorëshkrim ekzemplar klasik, i periudhës së Rilindjes Paleologe, prodhuar në Kostandinopojë, në punishten e manastirit Odhigon,
qendër e njohur e prodhimtarisë librore. Dekoret floreale dhe ato me shenjën e kryqit në
fund të Ungjive evokojnë artin e periudhës
ikonoklaste (shek.VIII-IX).
Me rëndësi është edhe Kodiku i Beratit
nr.13, dorëshkrim greqisht i shek.. XIV në
pergamenë. Është dorëshkrim luksoz i punishtes së manastirit Odhigon në Kostandinopojë. Kapakët prej druri, veshur me
argjend të larë në ar, punuar me gdhendje
dhe incizim, i janë vendosur pas një restaurimi të shek.. XVIII. Janë përfunduar më 30
mars 1729 nga dora e Anastas Haxhifilipidhit në Voskopojë.
Ndërkaq, Kodiku nr.23, hirmolog (muzikë
bizantine) është dorëshkrim në letër i vitit
1292, në 159 fletë, dekoret e të cilit janë punu-

Ekspozita “Urtësi e pashuar”,
dorëshkrimet e moçme që ruhen
në Arkivin e Shtetit

ar me bojëra uji. Është shkruar nga Mihail
Slavopuli prej fshatit Krasnik.
Ekspozohet edhe Kodiku i Beratit nr.38
(Shek.XIV), Kodiku nr.60 (1786), Kodiku nr.68
(1776), Kodiku nr.50-Psalmet e Davidit dorëshkrim greqisht në letër i vitit 1411 me 198 fletë.
E veçanta e tij është se Teodori, logotet i Beratit, e shkroi kur ishte i burgosur në kalanë
e Vriazezit (Vërzhezhës-Skrapar).
Mandej, veçojmë Kodikun e Beratit, nr.74,
dorëshkrim në letër i vitit 1762, shkruar në
Voskopojë, kur Kavaloti ishte mësues dhe
drejtori i Akademisë së Voskopojës.
Ekspozohet edhe Kodiku i Gjirokastrës
nr.79 shek. XIV, Kodiku i Shkodrës nr.83 - jetë
shenjtorësh, dorëshkrim latinisht i shek..
XIV në pergamenë me 175 fletë.
Mes tyre është edhe Kodiku i Voskopojës
nr.84 - Shërbesë varrimi për priftërinjtë.
Dorëshkrimi greqisht i 1738-ës, është shkruar nga Nikolla, prift dhe sqaellar i Voskopojës, kur në Voskopojë funksiononte një
nga të paktat shtypshkronja në territorin e
P.Osmane, e vijonte mjeshtëria e prodhimit
të librave të dorëshkruar. Në periudhën pasbizantine përdoren teknikat e prodhimit të
librit, si në Bizant por nuk shmanget ndikimi i artit Perëndimor, siç e dëftojnë edhe dekoret e këtij dorëshkrimi, duke nënkuptuar
edhe pozicionin e Shqipërisë mes lindjes dhe
Perëndimit. Është krah tij edhe Kodiku i
Korçës nr.93, për të cilin Andi Rëmbeci e Sokol
Çunga kanë bërë një studim. Mandej mund
të shihet edhe Kodiku i Korçës nr.96 (XVIIXVIII), si edhe TRIODI DHE PESËDHJETORJA është dorëshkrim muzikor i shek. XIX në
greqisht në 102 fletë. Përmban një pjesë të
shërbesave kishtare (sipas ritit lindor) të
periudhës së Triodit dhe të Pesëdhjetores me
notëzim muzikor bizantin.

KOLEKSIONI I
DORËSHKRIMEVE
OSMANE

Në mesin e dorëshkrimeve me interes, prej
se nuk është folur shumë për to, janë ato të
koleksionin të dorëshkrimeve osmane, arabe e perse.
Mes tyre, për mendim TALIMULMUTEALIMI(TË MËSUARIT E DIJEVE)
dorëshkrim i vitit 1276/1857. Në letër e me
106 fletë, dorëshkrimi në osmanisht, i Imam
Burhanedd’n ez-Zernuxhi është kopjuar nga
Es-seit Ahmet Shykri duke përdorur shkrim

nesih. Libri ka qenë pronë e Jashar Erebarës,
që e ka blerë në Shkup më 1908. Ka qenë pjesë
e programit mësimor në medrese. Është quajtur udhërrëfyesi i dijes për shkak të tematikave që përfshin.
KURANI KERIM është prej dorëshkrimeve më me rëndësi në AQSH. Dorëshkrimi
në letër i shek.XV me 353 fletë ka kaligrafi të
tipit tuluth e fletët e para të origjinalit të
shek.. XV kanë humbur dhe janë zëvendësuar më pas. Ai është më i vjetri dorëshkrim
kuranor në AQSH.
Nga i njëjti koleksion del edhe HIKAJE E
PEJGAMBERIT JUSUF (S.S)Rrëfenja të Pejgamberit Jusuf, dorëshkrim i vitit 1055/ 1646
me kalendarin gregorian. Është shqip por
me alfabet arab dhe autori i tij është Rushan
Efendi nga Korça.
MENAKIB - I IMAM ALI(Tregimet e Jetës
së Imam Aliut) është një dorëshkrim i shek.
XIX në osmanisht. Ka qenë pronë e Dervish
Ibrahimit nga vakëfi i Dergjahut të Konicës.
Gjendet mes “Urtisë së pashuar” edhe një
TEFSIR - I KURAN (Interpretim i Kuranit)
dorëshkrim arab i vitit 1671 kopjuar nga
Hafiz Osmani.
Ndërkaq, DIVAN (POEZI) është dorëshkrim persisht i Hafiz Shemseddin Muhammed Shirazi me dekore të punuara me
ar (viti 1456).
Nga koleksioni i dorëshkrimeve osmane,
arabe e perse, përmendim edhe HADIKAT’USSUADA (Bahçja e të përjetëshmve) 1888,
TERXHYME-I MAKALAT (Përkthimi tregimeve) 1753, KELAM-I RABBANI (Fjala e Rabanit)1859, LELJA DHE MEXHNUNI, dorëshkrim i vitit 1803 në osmanisht, që është historia e një dashurie të pamundur.

LATINISHT

ILLYRICI SACRI, Tomus Septimus,
Daniele Farlato, shtypur nga Sebastiano Coleti, Venedik MDÇCXVII(1817). Përmban historinë e dioqezave të krishtera të Ilirisë. Veç
historisë kishtare, ofron informacion të pasur mbi historinë, gjeografinë, toponiminë,
antroponiminë e zonave të banuara nga iliroarbërorët, viti 1817.
CUNEUES PROPHETARARUM, Pjetër
Bogdani, Shtypshkronja e seminarit në Padova, 1685.
Konsiderohet si e para vepër e letërsisë
shqipe me cilësi të lartë artistike dhe
letrare. Është një trajtesë teologjike botuar në shqip dhe në italisht. Mbulon fusha
si filozofia, teologjia dhe shkencat ekzakte, duke u shtrirë ndonjëherë edhe në
gjeografi, astronomi, fizikë dhe histori.
DE VITA IESU CHRISTI SALVATORIS
MUNDI, Pjetër Bogdani, shtypshkronja
e seminarit, Padova, 1685. Pjesa e dytë e
CUNEUES PROPHETARARUM. Flet për
ngjarje të Dhjatës së re, jetën, veprat dhe
vdekjen e Jezu Krishtit në shqip dhe italisht.
B R E V E T R AT TAT O G N O M O N I C O
D’OROLOGI SOLARI, 1834. Dorëshkrim
italisht, letër, 51 fletë nga kopist anonim.
Traktat i shkurtër mbi orët diellore, ku
shpjegohet ç’është ora diellore, si funksionon, si ndërtohet dhe si lexohet(1834).
ELEMENTI GRAMMATICALI DI LINGUA EPIROTICA PER USO DA MISSIONI DI EPIRO, dal R.P. Bonaventura da
Francasilla, Min. Op.Della provincia di
San Ner nardino, ex missionario apostolico, 1862. Është dorëshkrim italisht në
letër me 57 fletë, nga kopist anonim. Është gramatikë e gjuhës shqipe e përdorur në
zonën e Shqipërisë së Jugut, nga misionarët e dërguar prej Selisë Apostolikë të Romës.
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Lindja e Mesme një rajon
që jeton me krizën

Nga Vasil Kureta

(vijon nga faqja 1)
... duket se po zgjidhen, herë
flenë dhe herë shpërthejnë me
përmbajtje të re. Tashmë ka disa
vatra të mprehta e të rrezikshme
krize, ku kriza e Lindjes së Mesme, pa mëdyshje, është nga më të
vjetrat, më komplekse, shumë e
vështirë për t’u trajtuar, për të mos
folur për zgjidhjen e qëndrueshme,
që duket e pamundur. Lindja e Mesme është një rajon që jeton me
krizën, me for mat konkrete që
gëlojnë rrezikshëm dhe nuk zgjidhen, ku përplasen aktorë konkretë,
por edhe si aleanca, ku zhvillohet
realisht një rivalitet i ndezur gjeostrategjik, ku përplasjet gjeopolitike, më shumë pengojnë se ndihmojnë për zgjidhje të qëndrueshme
dhe afatgjata. Fenomeni më i dukshëm ka qenë, një qetësim i krizës
konkrete apo zgjidhje të pjesshme,
që sigurojnë ta mbajnë të ndezur
shpërthimin e for mës tjetër të
krizës. Madje krijohet përshtypja
se edhe aktorët brenda rajonit e
ata jashtë tij, sikur nuk dëshirojnë
të shkohet në një zgjidhje të qëndrueshme dhe afatgjatë. Ka disa
ose shumë përbërës kjo krizë, që
mundëson të mbetet një zjarr i
ndezur, ku krizat ia lënë vendin
njëra-tjetrës, ka një zemberek që
duket se vetëkurdiset së brendshmi, por dhe ushqehet e mbështetet
së jashtmi. Duket sikur ky rajon
nuk jeton dot pa krizën, apo është
në pritje të krizës së ardhshme.
Lindja e Mesme ka një histori
të pasur e komplekse dhe që prodhon histori, për shkak të pozicionit strategjik që ka, të një problematike të brendshme ekonomike,
politike e sociale, pasurive të rëndësishme natyrore e sidomos të naftës, ku kryqëzohen shumë interesa të aktorëve vendas, rajonalë e
gjeostrategjikë, që kanë definuar
këtë cilësi realiteti e histori komplekse në lëvizje të përhershme.
Format e ndryshme të krizave,
vërtet kanë një për mbajtje
konkrete, por dhe një ngjashmëri
mes tyre. Format konkrete të këtyre krizave, siç është dhe kjo e
fundit, që njihet si kriza siriane,
kanë brenda shumë elemente, ku
nuk përjashtohet edhe një element
thelbësor fetar, në formën e kontradiktës fetare mes shiitëve dhe
sunitëve. Natyrisht, nuk ka pasur
një kontradiktë të ashpër e përplasje fetare, por ajo është prezente
në çdo formë tjetër krize e sa i përket definimit të qëndrimeve në
këtë rajon dhe definimin e aleancave konkrete. Ky rajon, sa i pasur dhe sa i varfër njëkohësisht,
është një realitet kontradiktor, një
rajon me prapambetje të dukshme,
sa i përket treguesve ekonomikë,
socialë, kulturorë, politikë, pabarazive sociale apo sa i përket
marrëdhënies me sistemin e vlerave, me liritë e të drejtat e njeriut,
me demokracinë funksionale e
sundimin e ligjit etj. Merrni me
mënd që, përbën lajm në mediat
botërore, lejimi i grave të drejtojnë
automjetin apo hapja e një kine-

maje etj. Është fakt që ky rajon
gjeneron kriza periodike konkrete,
që përmbahen së brendshmi, si
kriza të ndezura, por që shpërthejnë herë pas here, natyrisht jo
spontanisht dhe jo pa shkaqe të
brendshme dhe pa impulsime të
jashtme. Para formës së fundit të
shfaqjes së krizës siriane në vazhdim, në këtë rajon, u realizua kriza e Jemenit, që acaroi së tepërmi
marrëdhëniet mes dy aktorëve të
rëndësishëm rajonalë, Iranin dhe
Arabinë Saudite. Këta dy aktorë të
rëndësishëm rajonalë kanë interesa, pozicione, aleanca e aleatë
brenda rajonit e të jashtëm të ndryshëm, por edhe elementi fetar ka
vendin e rëndësishëm, teksa Irani
mbështet shfaqjen shiite dhe Arabia Saudite atë sunite të besimit
mysliman. Irani dhe Arabia Saudite janë në rajon fuqi të rëndësishme rivalizuese, që me lëvizjet
e tyre pasurojnë përmbajtjen e zhvillimeve e të krizave konkrete në
këtë rajon.
Të dy nuk janë vetëm në rajon,
por kanë dhe aleatë të rëndësishëm siç është SHBA për Arabinë Saudite dhe Rusia për Iranin.
Marrëdhënia me këto fuqi të
mëdha mbështetet jo në aspektin
thjesht moral, por në interesa
konkrete të rëndësishme, por që jo
vetëm dallohen qartë, por dhe
kryqëzohen ndjeshëm. Në zhvillimet aktuale të krizës siriane, Irani shfaqet më i aktivizuar, falë
mbështetjes nga Rusia, që e përdor
si aleat të rëndësishëm rajonal, në
qëllimet e saj gjeostrategjike. Nga
ana e vet, Irani, nisur, nga interesa konkrete roli në rajon, por edhe
nga kritikat e SHBA për zbatimin
e marrëveshjes bërthamore, ka
avancuar në akuza duke e parë
SHBA si një kërcënim të madh. Ky
qëndrim iranian shpjegon edhe
ambiciet për forcimin e modernizimin e arsenalit ushtarak, në funksion të rolit në rajon, madje dhe
përtej tij.

Nuk ka si të mos tërheqë vëmendjen deklarimi i një komandanti të forcave detare iraniane
Hosein Khonzadi se, forca detare
iraniane, mund të dali edhe në Atlantik dhe në gjirin meksikan.
Natyrisht që kjo deklaratë mund
të shihet edhe si pjesë e mendësisë
apo ndonjë projekti në mbrojtje të
interesave e ambicieve konkrete
përballë atij, që Irani e quan synim
i SHBA, në bashkëpunim me Izraelin dhe Arabinë Saudite për të
izoluar Iranin. Në fakt Irani dhe
SHBA, që nga viti 1979, kanë pasur një marrëdhënie të vështirë
mes tyre, ku evidentohet edhe një
aleancë në zhvillim e SHBA me Arabinë Saudite dhe aleatët e saj. Në
fakt, përgatitjet ushtarake të Iranit dhe Arabisë Saudite nuk mund
të mos vlerësohen si shqetësim real
për një mundësi destabilizimi në
rajon që bashkëjeton me krizën.
Marrëdhënia mes Iranit e Arabisë
Saudite është hapur armiqësore,
me retorikë të ndezur dhe akuza
të rënda mes tyre. Kështu princi i
Arabisë Saudite Muhamed bin Selman nuk nguron ta konsiderojë
udhëheqësin shpirtëror të Iranit
si “Hitleri i ri” i Lindjes së Mesme.
Ne,- ka pohuar ai, mësuam nga
Europa se, pajtimi nuk funksionon. Nuk duam, që Hitleri i ri në
Iran, të përsërisë në Lindjen e Mesme, atë që mbolli në Europë. Vërtet
duket si një lojë fjalësh, por që flet
shumë. Në fakt, ekstremizmi dhe
terrorizmi në këtë rajon shumë
problematik, ushqejnë krizën e destabilitetin, jo vetëm rajonal.
Nuk mund të mos evidentohet
roli dhe ambiciet konkrete të Turqisë në këtë rajon, që e kërkon një
vend roli, jo rastësisht, që tregon
dhe sjelljen e tanishme të Turqisë,
në mënyrën se si po pjesëmerr në
zhvillimin e krizës aktuale siriane,
ku edhe pse është pjesë e perëndimit dhe anëtar i NATO-s, ka bërë
lëvizje pragmatiste, që disa i shohin si “dalje nga reshti”. Nuk ësh-

të vetëm çështja kurde, por një
ambicie konkrete e Turqisë për një
rol të rëndësishëm në këtë rajon,
sa të pasur aq dhe strategjik në
zhvillimet botërore, që të ndihmon
të kuptosh sjelljen e Turqisë. Për
shumë arsye e interesa të rëndësishme, zhvillimet në këtë rajon
dhe ecurinë e krizave konkrete, ka
një rol e pjesëmarrje edhe Izraeli.
Është shumë konkrete përmbajtja e sjelljes së Izraelit, ku thelbësore është ruajtja e vendit nga ato
që i quan “kërcënime konkrete të
sigurisë”. Ka një kontradiktë reale me përmbajtje shumë konkrete
mes Izraelit dhe Iranit, ku përplasen hapur interesa dhe synime roli
të qarta në këtë rajon.
Një acarim konkret konstatohet gjatë ecurisë së tanishme të
krizës siriane nga një hap i Izraelit, që në fillim të muajit prill, ndërmori një sulm ndaj faciliteteve iraniane në një bazë në Siri. Nëpërmjet zyrtarit të lartë Zarif, Irani
akuzoi Izraelin për eskalim të tensionit, përmes dhunimit të hapësirës ajrore siriane, duke shtuar
se nuk beson se kështu Izraeli
kërkon të shkojë drejt luftës rajonale, apo se Izraeli do të vazhdojë
të shkelë ligjin ndërkombëtar. Një
reagim i adresuar, i qartë dhe i
kuptueshëm nga Irani, që e paralajmëron kështu Izraelin, teksa
duket qartë se e akuzon Izraelin
për një lojë të rrezikshme, duke
dhunuar integritetin territorial të
një vendi tjetër, përmes veprimeve
që i vlerëson si akte agresioni. Nga
ana e vet Izraeli qartësisht e shpjegon sjelljen e vet me veprimet e vetë
Iranit. Izraeli e sheh si një vijë të
kuqe prezencën e Iranit në territorin sirian. Këto shpjegime tregojnë qartë pozicionet e synimet
tërësisht ndarëse në interesa mes
tyre, por dhe rolin që kanë në ecurinë e krizave konkrete në rajon.
Aktualisht kriza siriane në zhvillim evidenton një problematikë që
përmban rrezik të madh destabili-

zimi të sigurisë, jo vetëm në këtë
rajon, por dhe më gjerë. Lindja e
Mesme është tashmë një arenë e
përplasjes së interesave komplekse,
jo vetëm të aktorëve të rajonit, por
edhe gjeostrategjike, ku interes e
vëmendje të veçantë paraqet ajo
mes SHBA dhe Rusisë, që kanë në
rajon aleatë e aktorë, që, gjithashtu, kanë interesa shumë konkrete
roli në rajon. Kriza siriane është
shembulli real i përplasjes së interesave të ndryshme, por që koston e pasojave të rënda po e paguan
populli sirian dhe popujt e rajonit
në tërësi. Për arsye komplekse, ku
veçanërisht kriza botërore financiare ka rolin e saj të pamohueshëm, SHBA nën presidencën
Obama, realizoi një tërheqje apo
zvogëlim angazhimi, që i mundësoi Rusisë ta përdorë për qëllime
gjeostrategjike e të afirmimit si
superfuqi botërore. Rusia gjeti aleat në rajon Iranin, e mbështet fort
atë dhe inspiron përpjekjet e këtij
vendi për rol e mbajtje nën kontroll strategjik e tregtar të ngushticës së Hormuzit.
Në një farë mënyre Rusia
mbushi një lloj vakumi gjeostrategjik që krijoi SHBA, përmes
një kostoje të lartë, por për synime të rëndësishme gjeopolitike.
Rusia mbështeti dhe mbështet
regjimin e Asadit, duke sabotuar
çdo zgjidhje të mundshme të krizës
siriane e cila, siç është provuar,
nuk mund të zgjidhet me pjesëmarrjen e Asadit. Asadi ka një
kontradiktë të mprehtë me popullin e vet, ndaj të cilit akuzohet se
ka përdorur dhe armët kimike dhe
kjo e përjashton mundësinë e
pjesëmarrjes së tij në një zgjidhje
të mundshme politike. Edhe pas
aksionit perëndimor me goditje
ajrore, si përgjigje ndaj përdorimit të armëve kimike ndaj popullit
të vet, Asadi reagoi me kërcënime,
por edhe me arrestime të kundërshtarëve të tij, por edhe me masa
të tjera si shpronësimi ndaj atyre
që janë larguar nga vendi nga këto
zhvillime. Kjo vlerësohet si një
hakmarrje e re e dënim kolektiv
ndaj sirianëve të larguar nga vendi, nga kërcënimi i jetës së tyre, që
është njëherësh dhe një presion
ndaj vendeve europiane, që u kanë
ofruar status të përkohshëm qëndrimi. Rusia, me kosto shumë të
lartë, e mundësoi synimin e saj të
konfirmimit si një superfuqi, duke
bërë të qarta dhe synimet e saj në
këtë rajon problematik. Rusia e
kupton koston e lartë, synon një
lloj zgjidhje, që i mundëson praninë, por që do ta këtë shumë të vështirë praninë e rolin e saj në rajon.
Rusisë duket se i nevojitet akoma
Asadi, por nuk përjashtohet që në
një të ardhme, jo të largët, ta sakrifikojë atë në interes të axhendës
së saj gjeostrategjike. Pas mënyrës
se si menaxhoi trysninë e perëndimit ndaj sjelljes së saj ndaj krizës
siriane dhe vendosmërinë e SHBA
dhe aleatëve të saj për një aksion
ushtarak ajror ndaj regjimit të
Asadit, Rusia nuk ka rrugë tjetër
veçse të dialogojë me SHBA
dhe BE, në menaxhimin e
krizës siriane e të rajonit,
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Asociacioni, drejt formimit
apo kthimit në pikën zero?
Lirë, ai e cilëson formimin e Ekipit të ri menaxhues si farsë, sepse
qasja për themelimin e Asociacionit, siç thotë ai, është e pasinqertë edhe nga Prishtina zyrtare,
por edhe nga Beogradi zyrtar.
“Mendoj që të dy elitat politike,
gjegjësisht qeveritë, dëshirojnë që
nga ky rrëfim për Bashkësinë e
komunave serbe dhe Marrëveshja e Brukselit, të dalin sa më pak
të prekur dhe që sa më pak të kenë
pikë negative përpara opinionit.
Nuk pres rezultate pozitive. Të
gjitha këto ne i kemi parë dhe
përsëri do të vijmë deri te problemi
i njëjtë, kompetencat për Bashkësinë”, thotë Miletiq.

Nga Bekim Bislimi

(vijon nga faqja 1)
Ekipi menaxhues për përgatitjen e draftit për statutin e
Asociacionit apo Bashkësisë së
komunave me shumicë serbe,
tashmë ka nisur punën dhe me 30
prill e ka pasur takimin e parë.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës
thonë se përfaqësuesit e ekipit
menaxhues, i cili përbëhet nga
përfaqësues të komunitetit serb
që jetojnë në Kosovë, së shpejti do
të thirren për konsulta nga
kryeministri i Kosovës, Ramush
Haradinaj, për të parë vijimësinë
e punës lidhur me draftimin e statutit të Asociacionit.
Avni Arifi, koordinator i Qeverisë së Kosovës për dialogun me
Serbinë, thotë për Radion Evropa
e Lirë se ekzekutivi i vendit është
i interesuar që drafitimi i statutit
të Asociacionit të përfundojë brenda afatit prej 4 muajsh.
“Është një proces, i cili ka
mbikëqyrje kryesisht ministrore
- po flas për Ministrinë e Pushtetit
Lokal. Për një kohë shumë të shkurtë do të fillojmë që të kërkojmë
raporte se deri ku kanë arritur
punimet. Qëllimi është që gjithçka të përmbyllet në një afat prej
katër muajsh. Mirëpo, është një
proces, i cili pastaj do të dërgohet
në Gjykatën Kushtetuese, dekreti me gjithë draftin e statutit të
Asociacionit”,-thotë Arifi.
Ditë më parë, nëpërmjet një
komunikate për media, Ekipi
ku nuk përjashtohet edhe
nevoja e luftës kundër ekstremizmit, terrorizmit,
kundër prapambetjes ekonomike
e sociale etj.
Brenda zhvillimeve të krizës
siriane, e në tërësi të krizës së
Lindjes së Mesme, një kontradiktë në zhvillim mes Izraelit dhe Iranit, mund të shërbejë si shkak për
një destabilizim e eskalim të rrezikshëm. Ka ndonjë qe e mendon dhe
një luftë mes tyre. Irani është
shumë i angazhuar në krizën siriane dhe në rajon. Ai ka një brigadë
të tijën në një bazë ushtarake në
territorin sirian, por dhe akuzohet
nga Izraeli e vende perëndimore,
se furnizon me armë Asadin, por
dhe Hezbollahun. Ka një bashkëpunim të koordinuar ushtarak
e ndarje roli mes Rusisë dhe Iranit
në mbështetje të Asadit, ku Irani,
me forcat e tij ushtarake, i kontribuon mbrojtjes së Asadit në
rrugë tokësore dhe Rusia në rrugë
ajrore. Kjo prani e ky angazhim
ushtarak i Iranit në Siri e rajon,
ka shqetësuar shumë Izraelin dhe
acaruar marrëdhëniet mes tyre.
Edhe pse Netanjahu ka deklaruar
se askush nuk do luftë, ai e cilëson
Iranin agresor, që e detyron Izraelin të mbajë qëndrim. Dhe në fakt
një hap ushtarak Izraeli e kreu, me



menaxhues për draftimin e statutit të Asociacionit, kishte deklaruar se “në përputhje me kompetencat dhe mandatin e punës”, ky
ekip “do të konsultohet me përfaqësuesit e OSBE-së, lidhur me
punën e mëtejme, si dhe me instancat kompetente të institucioneve
në Prishtinë”.
Arifi thekson se Qeveria e Kosovës është e gatshme që të ofrojë
konsultat shtesë, por deri më tash,
ekipi menaxhues ende nuk ka
kërkuar diçka të tillë.
“Është e paraparë që deri në
hartim të draftit, në rast se kanë
nevoja shtesë ose konsulta shtesë,
atëherë qeveria e Kosovës është e
gatshme që të ofrojë konsulta sh-

goditjen ajrore në qytetin Hama të
Sirisë, ku kishte prani ushtarake
iraniane, sipas izraelit.
Këto zhvillime ndodhin në një
kohë kur SHBA e ka konsideruar
marrëveshjen bërthamore me Iranin si më të keqen, duke e shoqëruar me kritika dhe ka deklaruar
mundësinë e tërheqjes nga kjo
marrëveshje, e nënshkruar nga
Obama, madje dhe ka deklaruar
mundësinë e sanksioneve të reja
ndaj Iranit. Në dallim nga qëndrimi amerikan, vendet europiane
nënshkruese të marrëveshjes me
Iranin, por edhe Kina e Rusia, ndajnë mendimin se marrëveshja ka
funksionuar. Në këto rrethana
Izraeli, duke iu referuar burimeve
të shërbimeve inteligjente, përmes
kryeministrit Netanjahu, ka bërë
publike ato që i quan fakte se Irani ka shkelur marrëveshjen, duke
vazhduar punën për prodhimin e
ar mës bërthamore. Ai publikoi
shumë dokumente të siguruara,
në funksion të akuzës ndaj Iranit. Ai foli për kopje të sakta të dokumenteve, të cilat do t’ia bënte
të njohura edhe Agjencisë
Ndërkombëtare të Energjisë
Atomike. Netanjahu brifoi dhe
presidentin Trump për informacionet e shërbimeve sekrete si dokumente, foto etj. Sipas Netan-

tesë, ekspertizë shtesë apo instruksione shtesë. Qëllimi është që
ata të prodhojnë draftin e Asociacionit. Konsultat, nëse kërkohen,
kjo bëhet për mes ministrit të
Pushtetit Lokal. Nuk jam në dijeni
për ndonjë konsultë apo për ndonjë kërkesë specifike që ka ardhur
nga Ekipi menaxhues. Deri më sot,
te ne nuk ka ardhur”,-thekson Arifi.
Por, në anën tjetër, ish-deputeti i
Kuvendit të Kosovës nga radhët e
komunitetit serb, Petar Miletiq,
shprehet mosbesues se Asociacioni i komunave me shumicë serbe
do të mund të formohet ashtu siç
ishte paramenduar në fillim.
Duke folur për Radion Evropa e

jahut marrëveshja i ka mundësuar Iranit të avancojë me programin e vet bërthamor. Presidenti Trump ka caktuar datën 12 maj,
si afatin e fundit për të përmirësuar ato që i quan “të meta të
tmerrshme” të marrëveshjes, shoqëruar me kërcënimin, që nëse
nuk ndreqen, Uashingtoni do të
tërhiqet nga marrëveshja. Irani
ka mohuar mundësinë e ndryshimit të marrëveshjes, por edhe
Moska ka deklaruar, në mbështetje të Iranit, se nuk ka alternativë tjetër për këtë marrëveshje.
Macron dhe Putin kanë deklaruar nevojën e ruajtjes së marrëveshjes me Iranin, por dhe respektimin strikt të saj, si dhe
mundësinë e kontrollit të aktiviteteve bërthamore të Iranit, pas
vitit 2025. Ka dhe një ide për një
marrëveshje dytësore, që synon
kufizimin e programeve iraniane
të raketave balistike, që do të
frenonin sulmet iraniane në rajonin e Lindjes së Mesme, por që kjo
nuk mund të funksionojnë, pa pasur në themel marrëveshjen ekzistuese, JCPOA. Presidenti i Iranit Ruhani, duke mohuar shkeljen
e marrëveshjes, gjithashtu,
kundërshton çdo sugjerim për
ndryshimin e marrëveshjes së
nënshkruar. Në këto kushte, në se

Ai ka shtuar se serbët do të insistojnë që Asociacioni të ketë kompetenca që garantojnë se do të
ketë edhe funksione ekzekutive
për punët, me të cilat do të duhet
të merrej. Ndërkaq, sipas tij, qeveria e Kosovës këtë nuk do ta lejojë
dhe në këtë pikë, siç thotë ai, procesi do të kthehet në pikën zero.
“Absolutisht, procesi është në
zero. Sa i përket Bashkësisë, mendoj se është në zero dhe as që ka
lëvizur ndonjëherë nga zeroja.
Mendoj që do të përfundojë sërish
në zero”,-thekson Miletiq.
Sidoqoftë, ekipi menaxhues për
draftimin e statutit të Asociacionit të komunave me shumicë serbe,
ka deklaruar se do ta bazojë punën
e tij vetëm mbi bazën e marrëveshjeve të arritura gjatë dialogut në Bruksel, ndërmjet Beo-

asgjë nuk lëviz e ndryshon, SHBA
mund të tërhiqet e të vendosë
sanksione ndaj Iranit.
Këto zhvillime ushqejnë linjat
e ashpra brenda Iranit, tensionojnë situatën dhe ashtu të rënduar në rajon. Edhe pse nënshkruesit europianë të marrëveshjes
mendojnë se marrëveshja ka
funksionuar dhe mundësia e kontrollit, gjithashtu, presidenti
Trump ka insistuar në sigurimin,
që siç ka pohuar ai, që ky regjim
vrastar të mos ketë në dorë armë
atomike. Priten kështu zhvillime
të reja në këtë rajon krize, që, nëse
nuk i lihet terren më shumë dialogut e rritjes së përgjegjshmërisë, mund të prodhojë ngjarje, që do të rrezikonin rëndë sigurinë, jo vetëm në rajonin e trazuar shumë tashmë, por dhe më
gjerë. Në këto kushte, një lëvizje
konkrete e Rusisë, për një dialog
konstruktiv me SHBA, do t’i shërbente shumë shtensionimit të situatës, dhe hapjes së një mundësie
kompromisi, që i shërben realisht,
zgjidhjes së kësaj krize, që po zhvillohet e që mund të sjellë pasoja
shumë të rënda. Rivaliteti i shtuar mes tyre nuk mund të sjellë
avantazh konkret për asnjë.
3 maj 2018

Keni nevojë për një ndryshim ambienti
që u rikthen entuziazmin ideve të reja
që keni, për të mos humbur gjallërinë
dhe entuziazmin, që ju shquajnë nga të
tjerët. Më në fund erdhi një ditë e qetë:
pikërisht ajo që ju duhet për të qëndruar
më shumë me të dashurit tuaj.

DEMI
Nuk është e thjeshtë të ruash përqendrimin tek çështjet më urgjente, nëse
nuk do t’ua ktheni me një “jo”
strategjike atyre që do t’ju kërkojnë
ndihmë. Përkushtojini më shumë kohë
vetes dhe pasioneve që keni, dhe shijoni gjërat e vogla që ju ofron jeta.

BINJAKET
Duke mos u dashur të zgjoheni herët
për të shkuar në punë, mund rrini të
qetë dhe të mos lodheni shumë. Keni
nevojë për të pushuar pak. Por nëse
bie alarmi i orës, pasi edhe sot ju thërret detyra, mendoni të pini një kafe të
mirë dhe do të merrni zemër.

GAFORJA
Fjalët e bukura dhe vështrimet e ëmbla nuk ju mjaftojnë? Mos kërkoni shumë
nga partneri, nëse nuk doni të krijoni
tensione që nuk kanë arsye të jenë. Të
kënaqeni është e rëndësishme, nëse
doni të ndërtoni themelet mbi të cilat
të ngrini një raport të qëndrueshëm.

LUANI
Keni zbuluar në personin e dashur një anë,
ekzistencën e së cilit e keni shpërfillur?
Nuk ka problem, do të shërbejë për ta bërë
marrëdhënien tuaj në çift më të plotë. Gjatë
kësaj periudhë jeni shumë të shpërqendruar: tregohuni të vëmendshëm, nëse do të
angazhoheni në atë që bëni.

VIRGJERESHA
Të favorizuar nga Saturni, zgjidhja e një
çështjeje që ju shqetësonte do të jetë e
thjeshtë, si edhe sepse jeni të fortë nga
besimi që ju japin shumë persona. Duke
mundur të merrni nën kontroll situatën,
do të keni çdo gjë nën vëzhgimin tuaj të
kujdesshëm dhe vigjilent.

PESHORJA
Në vend që të rrini i ngulitur tek telefoni dhe rrjetet sociale, vendosni të
dilni, nëse doni të bëni një takim romantik apo edhe vetëm thjesht për t’u
argëtuar pak. Raste do të keni, por
ndoshta ju mungon perceptimi për t’i
vënë në pah në kohën e duhur.

AKREPI
Me mirësinë e Hënës në harmoni me
Plutonin dhe Venusin, mund të keni
më shumë vullnet për të përmirësuar fushën e ndjenjave dhe të
dashurisë. Në shtëpi keni një atmosferë të qetë, duke qenë se dini
si ta krijoni.

SHIGJETARI
Nëse në jetën e në çift xhelozia dhe dyshimet do t’i kalonin nivelet e normales, jepini fund kur të mundeni dhe ndërroni menjëherë drejtim. Planetet nuk janë shumë të
favorshëm ndaj jush. Humori jo i mirë do të
pengojë bashkëpunimin me një koleg.

BRICJAPI
Pozicionimi i Hënës në lidhje me Plutonin,
bën që të jeni i pandalshëm përgjatë rrugës
së ndërmarrë dhe nuk do të ndaloni edhe
përpara të papriturave. Me ngadalë, por
pashmangshmërisht, do të anashkaloni
pengesën për të shkuar drejt qëllimit.

UJORI
Po mendoni sesi ta bëni sa më të veçantë
festën e ditëlindjes? Fillimisht mendoni për
menynë dhe mbi të gjitha për tortën! Shpresoni
të merrni një dhuratë të rëndësishme, por për
të qenë të sigurt hidhjani si fjalë larg e larg të
tjerëve.

PESHQIT
Të mbështetur nga Hëna, do të jetë e
lehtë të shkoni mirë me partnerin tuaj,
edhe pas një zënkë të vockël: të ziheni nuk do të thotë se nuk duheni!
Jeni gati të hapni rrugë për personin
tuaj të zemrës, për ju dashuria vjen
para çdo gjëje.
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10 vite pezullim, 1 mln euro gjobë

ikundër pritej, Komi
sioni i Apelit në UEFA
ka mbajtur të njëjtën linjë
me Disiplinë dhe ka konfirmuar dënimin prej 10
vitesh dhe gjobën prej 1
milion euro për Skënderbeun. Në një reagim të tijin,
klubi korçar deklaron se
nuk pajtohet absolutisht
me vendimin e UEFA-s dhe
se do ta ndjekë çështjen në
KAS ku pretendon se
mund të marrë pafajësinë
e plotë. Madje, Skënderbeu
shkon edhe më tej, kur

10
13

Apeli konfirmon dënimin, Skënderbeu sulmon
UEFA-n: Abuzon me pozicionin dominues
akuzon UEFA-n për paragjykim dhe përfitim të pozicionit të saj si dominuese.
"Sot (dje), më datë 4 maj 2018,
Komisioni i Apelit i UEFA-s
shpalli vendimin mbi ankimin e paraqitur nga KF

Skënderbeu. Siç ishte paralajmëruar dhe pritej, asnjë
ndryshim nga vendimi
pararendës nuk është bërë
nga Komisioni i Apelit, pavarësisht argumenteve dhe
provave të paraqitura nga

pala jonë në seancën dëgjimore të datës 26 prill 2018. KF
Skënderbeu bën me dije se,
brenda afateve ligjore, do të
paraqesë ankim në CAS, ku
do të parashtrohen të gjitha
faktet dhe provat që rrëzojnë

qëndrimin paragjykues të
organeve juridike të
UEFA-s. Drejtësia për përfitime personale nuk është drejtësi, veçse abuzim
me pozicionin dominues.
KF Skënderbeu është i sigurt në pafajësinë e plotë
të kujtdo lojtari apo zyrtari të klubit. Për këtë, të
gjitha rrugët e mundshme ligjore do të ndiqen
për mbrojtjen e integritetit dhe arritjeve tona
historike",- lexohet në komunikatën e klubit korçar.

Trajneri i të kuqve kërkon fitoren ndaj Teutës për të lënë pas shpine periudhën negative

Jeton Selimi

P

artizani luan sot ndaj
Teutës dhe do të
kërkojë të sigurojë fitoren pas 3 zhgënjimeve radhazi. Për trajnerin Klevis
Dalipi sfida e radhës është
shumë e rëndësishme në
kuadër të betejës së klubit
të kuq për të siguruar pjesëmarrjen në Kupat e Europës.
Gjithashtu, Dalipi beson se
ekipi ka pësuar rënie
psikologjike në javët e fundit
për shkak të fjalëve në media
për afrimin e një trajneri të
ri. "Kur mora drejtimin e Partizanit, pashë një skuadër të
uritur për të fituar. Pas katër
fitoreve dhe një barazimi, e
përgatitëm
skuadrën
psikologjikisht, duke ditur se
nuk kishte përfunduar asgjë.
Në rezultatet e fundit mendoj
se ka ndikuar fakti se në gazeta është shkruar për një afrimin e një trajneri të ri. Ka
ndikuar edhe euforia. Jetojmë në Shqipëri dhe në rezultate të mira kjo gjë ekziston. Zhvilluam një pjesë të
parë të mirë me Skënderbeun, ku në fund pësuam një
gol të pamerituar, që na dëmtoi moralisht. Kishim një
transfertë të lehtë në letër
me Lushnjën dhe në ndeshje
të tilla finalizimi është i
rëndësishëm. Nuk shënuam
dhe me kalimin e minutave
lojtarët po ndjenin presion.
Në vend që të shënonim, u
ndëshkuam. Kishte edhe raste të diskutueshme në lidhje
me gjykimin, ku nuk na u
dha një penallti. Në fund
morëm vetëm një pikë. Dua
të them se lojtarët duhet të
jenë më altruistë, të japin
maksimumin si grup. Për të
pasur frymën e grupit,
lojtarët duhet të bashkëpunojnë. Na pret një
ndeshje e vështirë me
Teutën. Kemi bërë lëvizje në
formacion për arsye teknike. Me Skënderbeun ishte
Trashi mbrojtës i majtë. Ai
sulmon mirë, por edhe Kotobelli është stërvitur mirë.
Lojtarët duhet të kuptojnë
se zgjedhjet janë për të mirën
e skuadrës. Ndeshja me
Teutën përcakton shumë
gjëra për ne, ashtu si dhe u
transferua me Luftëtarin.
Do të luajmë të gjitha kartat dhe parashikoj duele të
vështira. Teuta i ka jetike

Dalipi akuzon mediat:
Na dëmtuan psikologjikisht

ISH-TRAJNERI

Prania e Mario Tokiç në tribunë ka turbulluar ambientin
SUPERLIGA
JAVA E

32-të
Të shtunën
Laçi - Skënderbeu
Kamza - Luftëtari
Kukësi - Lushnja
Flamurtari - Vllaznia
Partizani - Teuta

pikët për mbijetesë, ndërsa
ne kemi objektiv Kupat e
Europës". Dalipi nuk do të
ketë të disponueshëm për

Teutën Edgar Çanin, me sulmuesin që ka pësuar një
dëmtim të qafës, por ajo që e
shqetëson më shumë tra-

TRAJNERI I LIVERPULIT

jnerin është mungesa e tifozëve për shkak të dënimit
nga ana e Komisioni të Disiplinës. "Çani nuk luan në
ndeshjen me Teutën, pasi ky
është vendimi i mjekëve. Fejzullahu është përmirësuar,
por ende nuk është në gjendjen e duhur. Mungesa e ti-

as kualifikimit në Ligën e Kampionëve, Liverpuli ka
një transfertë mjaft të vështirë në kampionat përballë Çelsit, ndeshje në të cilën i duhet fitorja për të siguruar matematikisht Ligën e Kampionëve për sezonin
tjetër. Në kuadër të këtij takimi, ka folur tekniku gjerman Jurgen Klop, i cili ka vlerësuar maksimalisht ndeshjen me
Çelsin, por pa harruar për të ironizuar me kundërshtarin. Ai është
shprehur se ndeshja me Çelsin është më e rëndësishmja e karrierës,
ndërkohë që menjëherë pas Çelsit
vjen një tjetër ndeshje e rëndësishme me Brajtonin. "Çelsi është
një skuadër mjaft e mirë dhe mund
të them se është sfida më e rëndësishme e karrierës sime. Menjëherë
pas Çelsit, kemi një ndeshje me po të njëjtën rëndësi ndaj
Brajtonit, prandaj dua që të marr maksimumin nga këto
dy takime. Nuk do të provoj lojtarë të rinj në formacion
pasi kam dy ndeshje ku nuk lejohen eksperimentet. Në
fillim Çelsi, më pas Brajtoni dhe them që duhet të jenë
gati fizikisht lojtarët që kanë luajtur në Champions pasi
janë ndeshje me shumë rëndësi",-u shpreh Klop.

fozëve? Një mungesë e madhe, sepse ata janë forca jonë.
Duhet të bëjmë të pamundurën, që t'i kthejmë ata më
të fortë. Klubi do të bëjë të
pamundurën që ndaj Vllaznisë tifozët të jenë në stadium", - ka thënë në konferencë trajneri Dalipi.

MESFUSHORI I TEUTËS

Klop tallet me Çelsin: Ndeshja
me Brajtonin, më e rëndësishme

P

16:00
16:00
16:00
19:00
19:00

Hila: Në Tiranë shkojmë
për të mos u mundur

T

euta e sheh veten në zonën e ftohtë të klasifikimit
kur mbeten 5 ndeshje deri në mbylljen e këtij sezoni
në Superiore, duke rrezikuar seriozisht rënien. Ndaj në
Durrës kanë filluar të bëjnë llogaritë për pikët që i duhen për të evituar rënien historike dhe përgatiten t'i luajnë të gjitha si ndeshje finale. "Jemi të gjithë të mërzitur për mënyrën se si shkoi ndeshja me Kamzën. Humbëm dy pikë tepër të çmuara për ne. Por mendoj se duhet
të shohim para. Kemi 5 ndeshje të rëndësishme për në 5
finale, në të cilat luhet mbijetesa", tregon Ardit Hila për
RTSH. Futbollisti ka shpjeguar se këto ndeshje duhen
interpretuar me kujdes, duke filluar nga ajo me Partizanin ku edhe një barazim do të kënaqte skuadrën
durrsake. "Luajmë kundër Partizanit, një kundërshtar,
i cili meriton respekt. Ne shkojmë për të mos u mundur,
edhe me barazim jemi të kënaqur",-theksoi ai. Por gjithsesi, duket se objektivi i durrsakëve në këto momente
është të përqendrohen te loja e tyre. "Kalendarin nuk
është se e kemi shumë favorizues, se kemi 3 ndeshje
shumë të forta. Por mendoj se të japim maksimumin në
fushë mund t'ia dalim. Nuk besoj se duhet të shohim
Vllazninë dhe Kamzën, duhet të shohim ndeshjet tona
një nga një. Nëse japim shpirtin në fushë të marrim pikët
maksimale, mendoj se mund të arrijmë pikët e nevojshme
për mbijetesën",- deklaroi mesfushori.

De Biazi:
Mançini tek
Italia? Federata
i ka marrë
parasysh pasojat

I

sh-trajneri i Kombëtares Shqiptare,
Xhani De Biazi, në një
prononcim për "Radion
CRC" ka folur për zërat
e fundit rreth stolit të
Italisë. De Biazi tregon
se drejtuesit e Federatës
Italiane të Futbollit
kanë zgjedhur Mançinin dhe i kanë marrë
parasysh të gjitha pasojat e largimit të tij nga
Zeniti. Ai, gjithashtu,
ka folur edhe për rivalitetin me Juventusit dhe
Napolit. "Duket se Federata e Italisë ka
zgjedhur Mançinin dhe
mendoj se do të përballojë edhe pasojat e këtij
rasti. Po flasim për një
trajner që është ende
nën kontratë dhe e kuptoj zemërimin e Zenitit,
që lufton ende për një
objektiv. Juventusi po
luan nën lojën standarde. Të njëjtën gjë bëri
me Napolit dhe me Interin, por në Milano fitoi.
Nëse fiton në Bolognë, do
ta ketë kampionatin në
dorë. Sarri në Napoli ka
gjetur një shtëpi të rehatshme ku është i qetë,
por duhet të kuptojë
kufijtë e rritjes së ekipit, pasi presidenca synon të forcojë stafin dhe
sirenat janë konkrete",
u shpreh De Biazi.
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46

50
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HORIZONTAL
1. Riza aktor.
7. Një fjalë si hiç.
11. Një mund të jetë diplomatik.
12. Premton të bëhet as.
14. Janë felinë... të zinj.
16. Ami i Maupassant.
18. Heroi i Emilio Salgarit.
19. Qe anarkist i famshëm rus
21. Një mungesë gjaku.
22. Susanna shkrimtare
23. Të parat në cilësi.
25. Mbyllin një shtëpi.
26. Mbeten në fund.
27. Qendër në kaos.
28. Ka brirë piktoreskë një i tillë
30. Inicialet e Camus.
31. Motra...e Kolë Idromenos
33. Një konfuzion total.

29

HORIZONTAL
1. Një doktor... i Fritz Lang
6. U paraprinë hoteleve.
11. Kush nuk ka... nuk ha
13. Eshtë djall
14. Një mund të ketë i rrallë.
15. Ishin perëndi të Samotrakias.
17. Institucione Botuese Autonome.
18. Eshtë infeksion në bark
20. Fundi i një samurai.
21. Një markë kafeje.
22. Mbyllin një hark.
23. Mund të jetë emërore.
25. Ishte muzikanti që nuk përsriste.
28. Në krye të avokatëve.
29. Qerre pa qe.
30. Një pjesë e adoleshentëve.
32. Një banor imagjinar i planetit të kuq.

34. Rastet pa set.
36. Rastisin në krye.
37. Fillojnë detyrën.
38. Bektashi këngëtare.
39. Andrea aktore.
41. Sampras i tenisit.
43. Shkroi Korbi (indic).
44. Triolet e Trëndafilë me kredi.
46. Kilmer aktor.
47. Në krye të robotëve.
49. Unë dhe ti.
50. Një mund të jetë fetar.
51. Stephane poet francez

VERTIKAL.
1. Fillojnë praktikën.
2. Britma e Arkimedit.
3. Ekstreme në trap.
4. Në fund të fundit.
5. Janë fjetoret e ushtarëve
6. Parker regjisor.
49
7. Vivaldi kompozitor.
8. Një shkop për karambol.
9. Janë firmat rentiere.
10. Një i fundit mbi të gjithë
11. Kufizojnë tatimet
13. Janë nomadë.
15. Panik pa kufij.
16. Fryn detin
17. Sidney regjisori i Serpico.
18. Jep alarmin.
20. Fillojnë nazet.
24. Janë llogari.
25. Alan regjisor.
29. Roman regjisor.
32. Eshtë X ajo e sulmit.
33. Kapen të parat.
35. Një provë... inteligjence.
37. Një markë lap top.
40. Fillojnë matjet.
41. Rruga e Ferenc Molnar.
42. Qerre pa qe.
45. Fillojnë lirinë.
46. Fillojnë vallen.
48. Në mes të dhomës.

1
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4

5

6

11

12

14

15

17

35. Nuk shuhej dot nga Tantali.
36. Desnuda e Goya-s.
37. Ruhet ajo sportive.
39. Vetëvrasja e samurait.
41. Drita pa kufizj.
43. Eshtë yll i skuadrës.
44. I dashuri i Aidas.
46. Eshtë zhurmë
47. Ishte lulja e harresës.
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8

26

27

13
16

18

20
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23
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25

28

29

32

30

33

34

36

37

39

40

43

44

35
38
41
45

46

47

VERTIKAL
1. James, armiku i Sherlock Holmes.
2. Eshtë edhe ajo saudite.
3. Imami aktore
4. I kanë çift turket.
5. Inicialet e Seagal aktor.
6. Eshtë dëshmore... çudibërëse.
7. Në fund të lutjes.
8. Eshtë sporti me stil të lirë.
9
10
9. Mbeten në fund.
10. Eshtë rasti i veçantë, karakteristik.
12. Conan ai i Schwarzenegger.
13. Gjysmë ditari.
15. Mario, që qe bomber argjentinas.
16. Mund të prishej nga një... kleçkë.
19
18. Në hyrje të pistës.
22
19. Një numër... femrash.
21. Eshtë qyteti i Besës
24. Qyteti që quhej edhe Sebaste.
26. Njëlloj për latinët.
31
27. Mund të bëjnë stil të lirë.
31. Damon aktor.
33. Eshtë pije e jona.
34. Në krye të noterëve.
36. Film i Robert Altman.
42
38. Skuadra merengue.
39. Një pjesë e hasmërisë.
40. Rrallë është përgjysmë.
42. Nisur pa kufij.
45. Fillojnë mobilizimin.

SUDOK

Gjeni ndryshimin

Përgjigje e sudokut të numrit të kaluar

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

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

D

A

N

O
L

A

R

O

K

A

K

E

F

A

R

O

L

O

B

N

I

S

T

A

P

I

Y

S

A
E

R

R

R

A

A

S

O

L

A

N

I

M

E

D

I

A

M

I

K

A

Z

E

A

G

A

N

I

N

I

L

A

S

I

O

M

A

R

U

V

L

I

K

A

T

E

E

T

M

E

A

S

A
N

R

T

A

U

I

T
D

M

E

T

R

D

P

I

D

E

R

D

A

N

I

H

A

R

A

K

I

R

T
I

I

S
F
K

E

I

N

N

S

S

A

A

O

A

B

I

M

E

S

J

A

B

O

K

E

R

T

G

T
H
P

U

A
I

N

D

I

A

K

T

H
U

K

O

A
B

E

K

R

D

T

P

C
S

A

A

P
K
A

G

G
K

E

S

M

U

R

I

P

A

R

I

D

I

A

R

I

S

E

J

P

R

O

T

D

I

T

H

U

I

N

T

D

H

Y
A
E

S

J

D

A

R

A

R

O

I

O

N

K

T

I

E

A

L
I

A

U

S

I

K

I

E
V

T

N

A

E

A

L

T

L
T

E

E
E

U
S

A

-

-

Tmheënnçiueratë

2

9

13

15

4

9

12

4

11

12

4

2

12

4

11

5

10

3

1

15

5

10

3

4

6

1

7

10

3

1

14

4

6

1

5

1

7

2

12

2

11

1

14

4

12

9

4

12

15

12

12

1

Besimi lëviz malet, por ju
duhet të vazhdoni t'i shtyni
ato, ndërkohë që kryeni
lutjen. (Meson Kulej)
Ndryshimi ndërmjet asaj që
bëjmë dhe asaj që jemi në
gjëndje të bëjmë, do të
mjaftonte për të zgjidhur
shumicën e problemeve të
botës. (Gandi)
Vetëm ata që guxojnë të
humbasin shumë, mund të
arrijnë shumë.
(Robert F. Kenedi)
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Faik Konica:
- Mund të jesh njeri vulgar e të thuash do gjëra
të arsyeshme (Albania 16,15-31 korrik 1898).
- Më mirë të jesh një i egër i ndershëm, se sa një
i qytetëruar i poshtër
(Albania 16,15-31 korrik 1898).
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Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave
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Jorge Luis Borges:
- Të shkruarit nuk është asgjë më shumë
se sa një ëndërr e udhërrëfyes.
- Ne e pranojmë me kaq shumë gatishmëri realitetin. Ndoshta sepse ndjejmë
që asgjë nuk është reale.
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